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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 51/2020, de 17 de desembre, del Plenari del Consell Social 
 

S'acorda  
 

Aprovar l'acta de la sessió plenària del dia 19 de novembre de 2020. 
 
 
Acord 52/2020, de 17 de desembre, del Plenari del Consell Social 
 

Exposició de motius 
 
Atesa la petició de creació de títol de màster universitari i una vegada  revisada la documentació justificativa 
corresponent que acredita que la propostes reuneix els requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus de 
títols. 
 
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 

4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
 
Vist l’article 88.b de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 

Vist el que disposa l’article 64.e dels Estatuts de la UAB sobre la creació de títols universitaris oficials. 
 

Vist l'article 226 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb 
el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011, sobre la creació de títols de 
màster universitari. 
 
Vist l’article 29.1.b del Reglament de funcionament i organització del Consell Social de la UAB. 
 
Vist que en la reunió del Consell de Govern de la UAB de 10 de desembre de 2020 s'ha aprovat l'acord 85/2020 que 

estableix el següent: PRIMER. Aprovar la creació del títols de màster universitari següent: Ciència i Tecnologia 
Quàntiques / Quantum Science and Technology . SEGON. Elevar l'aprovació de la creació del títol de màster 
universitari al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències. TERCER. Encarregar a de la vicerectora 
d’Estudis i d’Innovació Docent 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. 
 

Vist que la Comissió Acadèmica del Consell Social es podrà reunir una vegada el Ple de Consell Social, en base a les 

propostes rebudes del rector de la UAB, acordi els membres vocals de la Comissió Acadèmica en representació de 
l’Equip de Govern de la UAB. 
 
Vist que, en base a l’exposat en el paràgraf anterior, la Comissió Acadèmica del Consell Social no es pot reunir en 
el mes de desembre de 2020. 

 
Vist que els assumptes a tractar en el Ple del Consell Social de 17 de desembre de 2020, pel que fa a l’àmbit 
acadèmic tenen caràcter d’urgència. 
 
Vist el que disposa l’article 22.1 del Reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la UAB, en el 
sentit que “En cas que la comissió no es pugui reunir per raons justificades, el president o la presidenta de la comissió 
pot determinar, per raons d’urgència, que qualsevol dels assumptes previstos en els apartats a i b d’aquest article 

es tractin directament al Ple”, els assumptes de l’àmbit acadèmic del Consell Social es tracten directament en la 
reunió del Ple de 17 de desembre de 2020. 
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Atesa la proposta de la vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent 
 

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 en Ciència i Tecnologia Quàntiques / Quantum Science and 
Technology. 
 
    Encarregar a la vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent 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 53/2020, de 17 de desembre, del Plenari del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 

Atesa les peticions d’extinció de dos títols de màster universitari que han estat presentades pels centres 
corresponents. 
 
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
 

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

Vist el que disposa l’article 64.e dels Estatus de la UAB sobre la creació de títols universitaris oficials. 
 
Vist l’article 88.b de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 

Vist l’article 29.1.b del Reglament de funcionament i organització del Consell Social de la UAB. 
 
Vist que en la reunió del Consell de Govern de la UAB de 10 de desembre de 2020 s'ha aprovat l'acord 88/2020 que 
estableix estableix el següent: PRIMER. Aprovar l’extinció dels títols de màster universitaris següents: 
Farmacovigilància i Farmacoepidemiologia; i Fisioteràpia de l’Esport i Recuperació a l’Activitat Física. SEGON. Elevar 
l'aprovació de la supressió dels títols de màster universitari al Consell Social per tal que exerceixi les seves 
competències. TERCER. Encarregar a la vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent 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. 
 
Vist que la Comissió Acadèmica del Consell Social es podrà reunir una vegada el Ple de Consell Social, en base a les 
propostes rebudes del rector de la UAB, acordi els membres vocals de la Comissió Acadèmica en representació de 

l’Equip de Govern de la UAB. 

 
Vist que, en base a l’exposat en el paràgraf anterior, la Comissió Acadèmica del Consell Social no es pot reunir en 
el mes de desembre de 2020. 
 
Vist que els assumptes a tractar en el Ple del Consell Social de 17 de desembre de 2020, pel que fa a l’àmbit 
acadèmic tenen caràcter d’urgència. 
 

Vist el que disposa l’article 22.1 del Reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la UAB, en el 
sentit que “En cas que la comissió no es pugui reunir per raons justificades, el president o la presidenta de la comissió 
pot determinar, per raons d’urgència, que qualsevol dels assumptes previstos en els apartats a i b d’aquest article 
es tractin directament al Ple”, els assumptes de l’àmbit acadèmic del Consell Social es tracten directament en la 
reunió del Ple de 17 de desembre de 2020. 
 
Atesa la proposta de la vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent 
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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 extinció dels títols de màster universitaris següents: 
 

            a) Farmacovigilància i Farmacoepidemiologia.  
 
            b) Fisioteràpia de l’Esport i Recuperació a l’Activitat Física.  
 
    Encarregar a la vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent 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 54/2020, de 17 de desembre, del Plenari del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 

Atesa la petició de creació d’un títol de màster propi presentada per l’Escola de Postgrau de la UAB i vista la 
documentació justificativa corresponent que acredita que la proposta reuneix els requisits exigits per la UAB per a 
la creació d’aquest tipus d’estudis . 
 
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 

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

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 del Consell de Govern de la UAB de 10 de desembre de 2020 s'ha aprovat l'acord 86/2020 que 
estableix el següent: PRIMER. Aprovar la creació dels títols de màster següents: Màster en Farmacovigilància i 
Farmacoepidemiologia. SEGON. Aprovar la modificació del títol de màster propi següent:    Màster en Business 
Management, Specialty in Executive i màster en Business Business Management, Specialty in International Business, 

que passa a denominar-se màster en Business Management. TERCER. Aprovar la creació del títol de diploma de 
postgrau següent: Diploma de postgrau en Ensenyament de Català per a Persones Adultes; Diploma de postgrau en 
Infermeria d'Hospitalització Quirúrgica. Pràctica Clínica Avançada; i Diploma de postgrau en Pneumologia Avançada. 
QUART. Elevar l'aprovació de la creació i de la modificació de títols de màster i de diplomes de postgrau propis al 
Consell Social per tal que exerceixi les seves competències. CINQUÈ. Encarregar a la vicerectora d’Estudis i 

d’Innovació Docent l'execució i el seguiment dels acords primer a quart. SISÈ. Comunicar els presents acords a la 

vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 
Vist que la Comissió Acadèmica del Consell Social es podrà reunir una vegada el Ple de Consell Social, en base a les 
propostes rebudes del rector de la UAB, acordi els membres vocals de la Comissió Acadèmica en representació de 
l’Equip de Govern de la UAB. 
 
Vist que, en base a l’exposat en el paràgraf anterior, la Comissió Acadèmica del Consell Social no es pot reunir en 

el mes de desembre de 2020. 
 
Vist que els assumptes a tractar en el Ple del Consell Social de 17 de desembre de 2020, pel que fa a l’àmbit 
acadèmic tenen caràcter d’urgència. 
 
Vist el que disposa l’article 22.1 del Reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la UAB, en el 
sentit que “En cas que la comissió no es pugui reunir per raons justificades, el president o la presidenta de la comissió 
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pot determinar, per raons d’urgència, que qualsevol dels assumptes previstos en els apartats a i b d’aquest article 
es tractin directament al Ple”, els assumptes de l’àmbit acadèmic del Consell Social es tracten directament en la 
reunió del Ple de 17 de desembre de 2020. 

 
Atesa la proposta de la vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent 
 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic de la UAB.         
 
Per tot això, a la vista de les consideracions i documentació continguda en la part expositiva,                                                                                              

 
S’acorda: 
 
    Aprovar la creació del títol de màster propi en farmacovigilància i Famacoepidemiologia  
 
    Aprovar la modificació del títol de màster propi següent: 
 

            a) Màster en Business Management, Specialty in Executive i màster en Business Business Management, 
Specialty in International Business, que passa a denominar-se màster en Business Management.  
 
    Aprovar la creació dels títols de diplomes de postgrau següents: 
 
           a) Diploma de postgrau en Ensenyament de Català per a Persones Adultes.  
 

           b) Diploma de postgrau en Infermeria d'Hospitalització Quirúrgica. Pràctica Clínica Avançada.  
 
           c) Diploma de postgrau en Pneumologia Avançada.  
 
    Encarregar a la vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent l'execució i el seguiment dels punts primer, segon i 
tercer 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 55/2020, de 17 de desembre, del Plenari del Consell Social 
 

Exposició de motius 
 
Vista la proposta de la vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent de supressió d’un títol de grau que ha estat 
presentada pel centre corresponent.  
 
Vist el que disposa la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, 
de 12 d’abril, així com la resta de normes d’aplicació general. 

 
Vist el que disposa el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 
universitaris oficials. 
 
Vist l’article 88.b de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 

 

Vist el que disposa l’article 173 del Estatus de la UAB sobre la supressió d’ensenyaments que condueixen a l’obtenció 
de títols oficials. 
 
Vist l’article 29.1.b del Reglament de funcionament i organització del Consell Social de la UAB. 
 
Vist que en la reunió del Consell de Govern de la UAB de 10 de desembre de 2020 s'ha aprovat l'acord 87/2020 que 
estableix el següent: PRIMER. Aprovar la supressió del títol de grau següent: Llengua i Literatura Espanyoles. 

SEGON. Elevar l'aprovació de la supressió del títols de grau al Consell Social per tal que exerceixi les seves 
competències. TERCER. Encarregar a la vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent 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. 
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Vist que la Comissió Acadèmica del Consell Social es podrà reunir una vegada el Ple de Consell Social, en base a les 
propostes rebudes del rector de la UAB, acordi els membres vocals de la Comissió Acadèmica en representació de 
l’Equip de Govern de la UAB. 

 
Vist que, en base a l’exposat en el paràgraf anterior, la Comissió Acadèmica del Consell Social no es pot reunir en 
el mes de desembre de 2020. 
 
Vist que els assumptes a tractar en el Ple del Consell Social de 17 de desembre de 2020, pel que fa a l’àmbit 
acadèmic tenen caràcter d’urgència. 

 
Vist el que disposa l’article 22.1 del Reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la UAB, en el 
sentit que “En cas que la comissió no es pugui reunir per raons justificades, el president o la presidenta de la comissió 
pot determinar, per raons d’urgència, que qualsevol dels assumptes previstos en els apartats a i b d’aquest article 
es tractin directament al Ple”, els assumptes de l’àmbit acadèmic del Consell Social es tracten directament en la 
reunió del Ple de 17 de desembre de 2020. 
 

Atesa la proposta de la vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent 
 
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 supressió del títol de grau  Llengua i Literatura Espanyoles. 
 
    Encarregar a  la vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent 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 56/2020, de 17 de desembre, del Plenari del Consell Social 
 
Exposició de motius 

 
Vist l’acord de data 11 de maig de 2020 del Patronat de la Fundació per a la Docència Sant Llàtzer, pel qual s’acorda 
iniciar el tràmit de canvi de nom de l’Escola Universitària d'Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa (EUIT) pel 
de Campus Universitari en Ciències de la Salut de Terrassa (UCS). 
 
Vist que l’Escola Universitària d’Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa està adscrita a la UAB en data 21 de 
novembre de 2011, primerament amb el nom d’Escola d’Infermeria Creu Roja. 

 
Vist l’article 11 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, 
de 12 d’abril. 
 
Vistos els articles 88.c, 105 i 109 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 

 

Vist el Decret 390/1996, de 2 de desembre, que regula el règim d’adscripció a les universitats públiques de centres 
docents d’ensenyament superior. 
 
Vist el que disposa l’article 35 dels Estatuts de la UAB sobre l’adscripció i vinculació de centres d’ensenyament a la 
UAB. 
 
Vist l’article 29.1.b del reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 

 
Vist que en la reunió del Consell de Govern de la UAB de 10 de desembre de 2020 s'ha aprovat l'acord 91/2020 que 
estableix el següent: PRIMER. Aprovar el canvi de nom de l’ Escola Universitària d'Infermeria i Teràpia Ocupacional 
de Terrassa (EUIT) pel de Campus Universitari en Ciències de la Salut de Terrassa (UCS). SEGON. Elevar l’acord 
anterior al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències. TERCER. Encarregar la vicerectora d’Estudis 
i d’Innovació Docent que faci el seguiment de l’acompliment dels acords anteriors. QUART. Comunicar aquests acords 
a la Fundació per a la Docència Sant Llàtzer i a l’Àrea d’Afers Acadèmics als efectes oportuns. CINQUÈ. Comunicar 
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els presents acords al vicegerent d'Ordenació Acadèmica per tal que porti a terme les mesures necessàries per a 
fer-los efectius. 
 

Vist que la Comissió Acadèmica del Consell Social es podrà reunir una vegada el Ple de Consell Social, en base a les 
propostes rebudes del rector de la UAB, acordi els membres vocals de la Comissió Acadèmica en representació de 
l’Equip de Govern de la UAB. 
 
Vist que, en base a l’exposat en el paràgraf anterior, la Comissió Acadèmica del Consell Social no es pot reunir en 
el mes de desembre de 2020. 

 
Vist que els assumptes a tractar en el Ple del Consell Social de 17 de desembre de 2020, pel que fa a l’àmbit 
acadèmic tenen caràcter d’urgència. 
 
Vist el que disposa l’article 22.1 del Reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la UAB, en el 
sentit que “En cas que la comissió no es pugui reunir per raons justificades, el president o la presidenta de la comissió 
pot determinar, per raons d’urgència, que qualsevol dels assumptes previstos en els apartats a i b d’aquest article 

es tractin directament al Ple”, els assumptes de l’àmbit acadèmic del Consell Social es tracten directament en la 
reunió del Ple de 17 de desembre de3 2020. 
 
Atesa la proposta de la vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent 
 
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 el canvi de nom de l’ Escola Universitària d'Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa (EUIT) pel de 
Campus Universitari en Ciències de la Salut de Terrassa (UCS). 

 
    Encarregar a la vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent l'execució i el seguiment dels punts primer, segon, 
tercer i quart d’aquest acord. 

 
    Comunicar aquest acord a la Fundació per a la Docència Sant Llàtzer i a l’Àrea d’Afers Acadèmics als efectes 
oportuns. 
 

    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 57/2020, de 17 de desembre, del Plenari del Consell Social 
 
Exposició de motius 

 
Vist l’acord PLE 09/2017, de 21 de febrer, en virtut del qual s’acorda ratificar el conveni entre la UAB i Autocars R 
Font, S.A.U., de 20 de desembre de 2016 amb una durada de fins a un màxim de 4 anys, prorrogable anualment. 
 
Vista la sol·licitud de Autocars R Font SAU pel que fa a l’autorització d’ús de part del recinte del Parc Mòbil de la UAB 

que no estigui utilitzada per aquesta, per a l’aparcament dels seus autobusos. 

 
Vist l’article 80 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats. 
 
Vist l’article 89.k) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
Vist l’article 28 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, l’article 70 del Decret 323/1983, de 14 de juliol, pel qual es va aprovar el Reglament 

de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, l’article 86.2, 92 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni 
de les administracions públiques. 
 
Vist l’article 207.2 dels Estatuts de la UAB. 
 
Vist l’article 28.2. apartat g, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social. 
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Vist que en la reunió del Consell de Govern de la UAB s'ha pres l'acord 92/2020 que estableix elevar al Consell Social 
l’acord corresponent. 
 

Vist que en la reunió de la Comissió Econòmica d’11 de desembre de 2020 es proposa l’acord CE 109/2020, el qual 
estableix: Informar al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) Autoritzar l’ús de terrenys de 
titularitat de la UAB a Autocars R Font SAU d’acord amb les següents condicions: Objecte: porció de terreny de part 
de la superfície del recinte del Parc Mòbil de la UAB que no sigui utilitzada per aquesta Universitat; Cànon: 118 euros 
(IVA exclòs) per cada plaça de 12 metres i per períodes mensuals complerts. En cas d’ocupacions inferiors a un mes, 
es realitzarà el càlcul proporcional; Termini de duració: 2 anys, des de l’1 de setembre de 2020 fins el 31 d’agost 

de 2022, i podrà prorrogar-se per dos períodes anuals successius, fins un màxim de 4 anys, incloses període inicial 
més pròrrogues, o sigui, fins el 31 d’agost de 2024; Destinació: El destí del dret d’ús objecte d’autorització serà 
l’apartament dels autobusos de AUTOCARS R FONT SAU. 2) Autoritzar el rector, 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 de la UAB 
que faci el seguiment de l’acompliment d’aquest acord. 
 

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 l’ús de terrenys de titularitat de la UAB a Autocars R Font SAU d’acord amb les següents condicions: 
 
    Objecte: porció de terreny de part de la superfície del recinte del Parc Mòbil de la UAB que no sigui utilitzada per 
aquesta Universitat.   
    Cànon: 118 euros (IVA exclòs) per cada plaça de 12 metres i per períodes mensuals complerts. En cas 

d’ocupacions inferiors a un mes, es realitzarà el càlcul proporcional. 
    Termini de duració: 2 anys, des de l’1 de setembre de 2020 fins el 31 d’agost de 2022, i podrà prorrogar-se per 
dos períodes anuals successius, fins un màxim de 4 anys, incloses període inicial més pròrrogues, o sigui, fins el 31 

d’agost de 2024. 
    Destinació: El destí del dret d’ús objecte d’autorització serà l’apartament dels autobusos de AUTOCARS R FONT 
SAU. 
 

      2. Autoritzar el rector, 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 de la UAB que faci el seguiment de l’acompliment d’aquest acord. 
 
  

Acord 58/2020, de 17 de desembre, del Plenari del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 
Atès que des del 27 de juliol de 2015 Format en Formació Professional, S.L. ve gaudint de l'ús dels espais ubicats al 

Servei d’Activitat Física de la UAB per gestionar mòduls d’ensenyament en activitats de caràcter esportiu, en grau 

superior i grau mitjà. 
 
Atès que Format en Formació Professional, S.L és titular de l’Escola Vitae de formació professional amb un projecte 
educatiu propi i singular que té com a missió contribuir a la formació integral de l’alumnat i educar-lo per a que 
esdevingui una persona autònoma i respectuosa amb el seu entorn, preparar-lo per a la incorporació al món laboral 
i per a la continuïtat en el sistema educatiu. Formen i eduquem a tècnics esportius amb l’objectiu de fer que 
esdevinguin professionals competents, polivalents, autònoms, creatius, proactius i cooperatius. 

 
Vist l’acord PLE 69/2015, de 25 de novembre, en virtut del qual s’acorda confirmar el conveni formalitzat en data 
25 de juliol entre la UAB i Format en Formació Professional, S.L. i autoritzar l’ús dels espais ubicats al Servei 
d’Activitat Física de la UAB fins el 31 de juliol de 2018. 
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Vist l’acord PLE 28/2017, de 12 de juny, en virtut del qual s’acorda autoritzar la resolució de mutu acord del conveni 
formalitzat en data 27 de juliol de 2015 i autoritzar l’ús dels espais ubicats al Servei d’Activitat Física de la UAB, des 
de l’1 de setembre de 2017 fins el 31 d’agost de 2021. 

 
Atès que Formació Professional, S.L. ha sol·licitat (document 1) la renovació de l’autorització d’ús d’espais en els 
següents termes:    
 
    Espais docents i administratius: 3 mòduls prefabricats (en total 220m2) ubicada segons plànol de situació annex 
(document 2). 

          1 espai polivalent situat al costat de la sala de màquines del poliesportiu, a la sortida dels camps exteriors 
de gespa 82 m2 
          1 espai de recepció i coordinació docent situat a la recepció del poliesportiu. 
 
I de cara al nou conveni es preveu l’ús opcional i en funció de la demanda de grups classe d’un nou mòdul (60m2) 
que s’instal·laria en la pista de frontó. L’autorització per a la utilització d’aquest espai s’acordarà cada 30 de juny i 
de manera anual. La seva autorització dependrà del nombre de grups classe i de les necessitats acadèmiques de 

cada curs. Així mateix, aquesta ampliació inclou l’ús d’un despatx situat a la primera planta del poliesportiu i que 
s’usarà com a sala de professors. 
 
    Espais esportius exteriors: Camps de futbol 7, camp de futbol 5, frontó, pistes de pàdel, pistes de tennis, pista 
de sorra de voleibol platja. 
 
    Espais esportius interiors: Poliesportiu, sales d’activitats dirigides ritmes 1 i ritmes 2, sala de boxing, sala de 

cycling, pistes d’esquaix, sala de fitnes, piscina gran i piscina petita. 
 
    Altres espais: Vestidors del poliesportiu, de la piscina i wc. 
 
El calendari per usar les instal·lacions esportives de la UAB coincideix amb l’inici i final del curs acadèmic i va des de 
l’1 de setembre al 31 de juliol. L’horari d’us està previst de dilluns a divendres i en la franja de les 8:00h a les 

15:00h. 
 
Sota les següents condicions: 

 
Preu: 
 
    10.500€ (+iva) / grup sense mòdul del frontó (inclou despatx de professors) 

    11.500€ (+iva) / grup inclou mòdul del frontó 
(El preu per grup es decidirà any a any i en data límit 30 de juny i mentre duri el contracte) 
Termini: 4 cursos acadèmics, des de l’1 de setembre de 2021 fins el 31 d’agost de 2025. 
Destinació: Activitats pròpies de l’objecte social de la companyia. 
Règim d’ús: L’atorgament del present conveni faculta a FORMAT EN FORMACIÓ PROFESSIONAL a usar les 
instal·lacions objecte de la cessió d’ús. Detalls dels usos que el SAF podrà fer amb la instal·lació dels nous mòduls 
prefabricats durant els períodes no lectius:   

 
    Menjador dels Campus Esportius. 
    Espai lúdic dels Campus Esportius. 
    Espai alternatiu i complementari pels Campus Esportius. 
    Espai alternatiu i complementari per grups d'entrenament  de les Escoles Esportives (per motius d’inclemències 

meteorològiques: pluja, fred, calor, vent….) 

    Espai alternatiu i complementari per grups d'entrenament nacionals i internacionals. 
    Magatzem de material esportiu fungible. 
    Àrees de briffing i meeting point de tornejos i activitats competitives pròpies i d'operadors externs (pe. Fundació 
Valldor 7). 
 
Vist que en la reunió del Consell de Govern de 10 de desembre de 2020 s'ha aprovat l'acord 93/2020. i que en 
l’acord consta elevar al Consell Social l’esmentada autorització en els termes que consten en la proposta d’acord PLE 

57/2020. 
 
Vist l’article 92 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les Administracions Públiques, l’article 28 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, l’article 70 del Decret 323/1983, de 14 de juliol del reglament del Patrimoni de Catalunya. 
 
Vist l’article 207.2 dels Estatuts de la UAB. 
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Vist l’article 28.2. apartat g, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social. 
 

Vist que en la reunió de la Comissió Econòmica d’11 de desembre de 2020 es proposa l’acord CE 110/2020, el qual 
estableix: Informar al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) Autoritzar l’ús dels espais que es 
passen a relacionar ubicats al Servei d’Activitats Físiques de la Universitat Autònoma de Barcelona a FORMAT EN 
FORMACIÓ PROFESSIONAL, S.L.: 1. Espais docents i administratius: 3 mòduls prefabricats (en total 220m2) ubicada 
segons plànol de situació annex (document 2). 1 espai polivalent situat al costat de la sala de màquines del 
poliesportiu, a la sortida dels camps exteriors de gespa 82 m2; 1 espai de recepció i coordinació docent situat a la 

recepció del poliesportiu; I de cara al nou conveni es preveu l’ús opcional i en funció de la demanda de grups classe 
d’un nou mòdul (60m2) que s’instal·laria en la pista de frontó. L’autorització per a la utilització d’aquest espai 
s’acordarà cada 30 de juny i de manera anual. La seva autorització dependrà del nombre de grups classe i de les 
necessitats acadèmiques de cada curs. Així mateix, aquesta ampliació inclou l’ús d’un despatx situat a la primera 
planta del poliesportiu i que s’usarà com a sala de professors. 2. Espais esportius exteriors: Camps de futbol 7, 
camp de futbol 5, frontó, pistes de pàdel, pistes de tennis, pista de sorra de voleibol platja. 3. Espais esportius 
interiors: Poliesportiu, sales d’activitats dirigides ritmes 1 i ritmes 2, sala de boxing, sala de cycling, pistes d’esquaix, 

sala de fitnes, piscina gran i piscina petita. 4. Altres espais: Vestidors del poliesportiu, de la piscina i wc. El calendari 
per usar les instal·lacions esportives de la UAB coincideix amb l’inici i final del curs acadèmic i va des de l’1 de 
setembre al 31 de juliol. L’horari d’us està previst de dilluns a divendres i en la franja de les 8:00h a les 15:00h. 
Sota les següents condicions: Preu: - 10.500€ (+iva) / grup sense mòdul del frontó (inclou despatx de professors) 
i - 11.500€ (+iva) / grup inclou mòdul del frontó (El preu per grup es decidirà any a any i en data límit 30 de juny i 
mentre duri el contracte); Termini: 4 cursos acadèmics, des de l’1 de setembre de 2021 fins el 31 d’agost de 2025; 
Destinació: Activitats pròpies de l’objecte social de la companyia; Règim d’ús: L’atorgament del present conveni 

faculta a FORMAT EN FORMACIÓ PROFESSIONAL a usar les instal·lacions objecte de la cessió d’ús. Detalls dels usos 
que el SAF podrà fer amb la instal·lació dels nous mòduls prefabricats durant els períodes no lectius:  - Menjador 
dels Campus Esportius, Espai lúdic dels Campus Esportius, Espai alternatiu i complementari pels Campus Esportius, 
Espai alternatiu i complementari per grups d'entrenament  de les Escoles Esportives (per motius d’inclemències 
meteorològiques: pluja, fred, calor, vent….), Espai alternatiu i complementari per grups d'entrenament nacionals i 
internacionals, Magatzem de material esportiu fungible, i Àrees de briffing i meeting point de tornejos i activitats 

competitives pròpies i d'operadors externs (pe. Fundació Valldor 7). 2) Autoritzar el rector, 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 

de la UAB que faci el seguiment de l’acompliment d’aquest acord. 4) Comunicar el present acord al director del 
Servei del SAF. 
 
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 l’ús dels espais ubicats al Servei d’Activitats Físiques de la Universitat Autònoma de Barcelona a 
FORMAT EN FORMACIÓ PROFESSIONAL, S.L. que es passen a relacionar: 
 
             1.Espais docents i administratius: 3 mòduls prefabricats (en total 220m2) ubicada segons plànol de situació 
annex . 

             1 espai polivalent situat al costat de la sala de màquines del poliesportiu, a la sortida dels camps exteriors 

de gespa 82 m2 
            1 espai de recepció i coordinació docent situat a la recepció del poliesportiu. 
             I de cara al nou conveni es preveu l’ús opcional i en funció de la demanda de grups classe d’un nou mòdul 
(60m2) que s’instal·laria en la pista de frontó. L’autorització per a la utilització d’aquest espai s’acordarà cada 30 de 
juny i de manera anual. La seva autorització dependrà del nombre de grups classe i de les necessitats acadèmiques 
de cada curs. Així mateix, aquesta ampliació inclou l’ús d’un despatx situat a la primera planta del poliesportiu i que 
s’usarà com a sala de professors. 

 
    Espais esportius exteriors: Camps de futbol 7, camp de futbol 5, frontó, pistes de pàdel, pistes de tennis, pista 
de sorra de voleibol platja. 
    Espais esportius interiors: Poliesportiu, sales d’activitats dirigides ritmes 1 i ritmes 2, sala de boxing, sala de 
cycling, pistes d’esquaix, sala de fitnes, piscina gran i piscina petita. 
    Altres espais: Vestidors del poliesportiu, de la piscina i wc. 
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El calendari per usar les instal·lacions esportives de la UAB coincideix amb l’inici i final del curs acadèmic i va des de 
l’1 de setembre al 31 de juliol. L’horari d’us està previst de dilluns a divendres i en la franja de les 8:00h a les 
15:00h. 

 
    Autoritzar l’ús dels espais ubicats al Servei d’Activitats Físiques de la Universitat Autònoma de Barcelona a 
FORMAT EN FORMACIÓ PROFESSIONAL, S.L. sota les següents condicions: 
 
    Preu: 
            a.1)  10.500€ (+iva) / grup sense mòdul del frontó (inclou despatx de professors). 

            a.2). 11.500€ (+iva) / grup inclou mòdul del frontó 
(El preu per grup es decidirà any a any i en data límit 30 de juny i mentre duri el contracte) 
    Termini: 4 cursos acadèmics, des de l’1 de setembre de 2021 fins el 31 d’agost de 2025. 
    Destinació: Activitats pròpies de l’objecte social de la companyia. 
    Règim d’ús: L’atorgament del present conveni faculta a FORMAT EN FORMACIÓ PROFESSIONAL a usar les 
instal·lacions objecte de la cessió d’ús. Detalls dels usos que el SAF podrà fer amb la instal·lació dels nous mòduls 
prefabricats durant els períodes no lectius:  

    Menjador dels Campus Esportius. 
    Espai lúdic dels Campus Esportius. 
    Espai alternatiu i complementari pels Campus Esportius. 
    Espai alternatiu i complementari per grups d'entrenament  de les Escoles Esportives (per motius d’inclemències 
meteorològiques: pluja, fred, calor, vent….) 
    Espai alternatiu i complementari per grups d'entrenament nacionals i internacionals. 
    Magatzem de material esportiu fungible. 

    Àrees de briffing i meeting point de tornejos i activitats competitives pròpies i d'operadors externs (pe. Fundació 
Valldor 7). 
 
    Autoritzar el rector, 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 de la UAB que faci el seguiment de l’acompliment d’aquest acord. 
 

    Comunicar el present acord al director del Servei del SAF. 
 
  
Acord 59/2020, de 17 de desembre, 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 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. 
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Vist que en la reunió de la Comissió Econòmica d’11 de desembre de 2020 s'ha aprovat l’acord CE 111/2020, el qual 
estableix: 1) La Comissió Econòmica es dóna per assabentada del seguiment de l’execució del pressupost de la UAB 

de l’exercici 2020. 2) 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. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  
 
S’acorda : 

 
El Ple del Consell Social de la UAB es dóna per assabentada del seguiment de l’execució del pressupost de la UAB 
de l’exercici 2020. 
 
  
Acord 60/2020, de 17 de desembre, del Plenari del Consell Social 
 

Exposició de motius 
 
Vist el que disposa l’article 38 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària pel que fa a la pròrroga 
dels pressupostos generals de l’Estat. 
 
Vist l’article 33 del Decret-Legislatiu 3/2002, text refós de Finances Públiques de la Generalitat de Catalunya, pel 
que fa a la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya. 

 
Atès el que disposen  les Bases d’execució del Pressupost 2019 de la UAB aprovat pel Consell Social el 17 de 
desembre de 2018 i d’acord amb la seva disposició final única que diu: “La vigència d'aquestes bases és la mateixa 
que la del Pressupost de 2019, prorrogable fins a l'aprovació dels pressupostos següents”. 
 
Vist l’acord PLE 73/2019 pres pel Ple del Consell Social reunit el 10 de desembre , en virtut del qual s’aprova els 

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 reunit el 25 de març , en virtut del qual s’aprova la modificació 

dels criteris bàsics de la pròrroga del pressupost UAB 2019 fins a l’aprovació del pressupost UAB 2020. 
 
Vist que en la reunió del Consell de Govern de 10 de desembre de 2020 s'ha pres l'acord 83/2020 estableix elevar 
l’aprovació al Consell Social de la UAB. 

 
Vist que en la reunió de la Comissió Econòmica d’11 de desembre de 2020 s'ha pres l’acord CE 108/2020, el qual 
estableix: Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) Aprovar el 
document “Criteris bàsics de la pròrroga del pressupost UAB 2019 fins a l’aprovació del pressupost UAB 2021”, 
d’acord amb el que consta en el document 1. 2) Encarregar al gerent i a la vicegerent d’Economia l'execució i el 
seguiment d’aquests acords. 3) Comunicar al vicerector d’Economia i al gerent de la UAB el present acord. 
 

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

 

    Aprovar el document “Criteris bàsics de la pròrroga del pressupost UAB 2019 fins a l’aprovació del pressupost 
UAB 2021”, d’acord amb el que consta en el document 1. 
 
    Encarregar al gerent i a la vicegerent d’Economia l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
 
    Comunicar al vicerector d’Economia i al gerent de la UAB el present acord. 
 

  
Acord 61/2020, de 17 de desembre, del Plenari del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 
Atès l’article 14.2 de la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la que es modifica la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de 
desembre, d’Universitats, que estableix que el Consell Social aprovarà un pla anual d’actuacions destinat a promoure 
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les relacions entre la universitat i el seu entorn cultural, professional, econòmic i social al servei de la qualitat de 
l’activitat universitària. 
 

Vistos els articles 30.1.a) i 31.1.a) del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Vist l’acord PLE 80/2019 pres en la reunió plenària del Consell Social de 10 de desembre, el qual estableix: 1) 
Aprovar donar continuïtat, en l’any 2020, a les actuacions següents: a) Destinar 9.000 euros als Premis Argó (16a 
edició) a treballs de recerca d’estudiants de batxillerat i de cicles formatius de grau superior; b) Destinar 10.000 
euros a les Beques Impuls per a estudiants de la UAB amb necessitats especials; c) Destinar 8.000 euros al programa 

“Suport a l’èxit escolar dels joves en risc d’exclusió social al Vallès Occidental”; i d) Destinar 4.500 euros per a l’acte 
La Nit del Consell Social. 2) Aprovar destinar, en l’any 2020, 5.550 euros al projecte Tecnificació de seleccions 
esportives-UAB, per a l’impuls de l'àmbit de competicions esportives de la UAB. 3) Aprovar destinar, en l’any 2020, 
2.000 euros a compte de la dotació del Premi a l’Excel·lència Docent de la UAB del curs 2019-2020. 4) Aprovar 
assignar, en l’any 2020, 6.750 euros per a altres projectes de l’àmbit societat-universitat. 5) Comunicar l’apartat a) 
del punt 1 i el punt 3 d’aquest acord al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat. 6) Comunicar els apartats 
b) i c) del punt 2 d’aquest acord a la vicerectora d’Alumnat i d’Ocupabilitat. 7) Comunicar el punt 2 d’aquest acord 

al vicerector de Relacions Institucionals i de Cultura. 
 
Vist l’acord PLE 81/2019 pres en la reunió plenària del Consell Social de 10 de desembre, el qual estableix: Aprovar 
destinar, en l’any 2020, 4.500 euros per a l’acte de la Nit del Consell Social de la UAB 2020. 2) Aprovar destinar, en 
l’any 2020, 1.000 euros al Programa Universitat-Empresa (PUE) de la UAB. 3) Aprovar destinar, en l’any 2020, 2.118 
euros al projecte Imagine Express. 4) Aprovar assignar, en l’any 2020, 5.300 euros per a la realització de dues 
sessions de treball, sota la marca Hubb30 i en el marc del projecte de Formació Dual, en concepte de les despeses 

de dinamització, de comunicació i de realització de les dues sessions, així com en concepte de les despeses 
d’elaboració dels informes de resultats de les tres sessions que s’hauran realitzat, en total, en l’any 2019 i el 2020. 
5) Aprovar assignar, en l’any 2020, 16.200 euros per al projecte Formació Dual en concepte de les despeses de 
contractació d’un suport tècnic per al disseny del projecte i les despeses dels dos primers mesos del programa de 
formació tranversal per als estudiants que cursin aquest programa. 6) Comunicar el punt 2 d’aquest acord al director 
del Programa Universitat-Empresa de la UAB. 7) Comunicar el punt 3 d’aquest acord a la vicerectora d’Alumnat i 

d’Ocupabilitat i al director del Servei d’Ocupabilitat de la UAB. 8) Comunicar els punt 4 i 5 d’aquest acord al vicerector 
d’Innovació i de Projectes Estratègics i al vicegerent de Recerca de la UAB. 
 

Vist que, tal com ha estat informat en les reunions de la Comissió Societat-Universitat, la Comissió Universitat-
Empresa i del Ple, en el marc del context de la COVID-19 no ha estat possible executar 26.668,60 euros en concepte 
dels projectes següents: Programa Universitat-Empresa (acte d’entrega de les Mencions PUE i les Beques Premi 
Universitat-Empresa a la 29a promoció del Programa), per import de 1.000 euros; altres projectes de l’àmbit 

Societat-Universitat, per import de 6.750 euros; projecte Hub b30-Residence Experience, per import de 16.200 
euros; i projecte de Tecnificació de Seleccions Esportives de la UAB, que atès el context COVID s’ha executat 
parcialment a l’haver-se hagut de cancel·lar les competicions a partir d’una data de l’any, motiu pel qual dels 5.550 
euros pressupostats s’han pogut executar 2.831,40 euros, generant-se un estalvi de 2.718,60 euros. 
 
Vist que, tal com ha estat informat en les reunions de la Comissió Societat-Universitat, Comissió Universitat-Empresa 
i del Ple, s’han executat projectes per una quantia inferior a la pressupostada amb el subseqüent estalvi, d’import 

total 3.090,38 euros i en concepte dels projectes següents: 16a edició del Premi Argó, amb un estalvi de 1.534,84 
euros (6.000 euros pressupostats i 4.465,16 euros executats); Acte 2020 de la Nit del Consell Social de la UAB, amb 
un estalvi de 1.470,54 euros (9.000 euros pressupostats i 7.529,46 euros executats); i les Beques Impuls curs 
2020-2021, amb un estalvi de 85 euros (10.000 euros pressupostats i 9.915 euros executats). 
 

Vist que en el marc de l’exposat en els dos paràgrafs anteriors, els recursos disponibles del Consell Social per a l’any 

2020 dels projectes dels àmbits Societat-Universitat i Universitat-Empresa tenen un import total de 29.758,98 euros, 
i vista la disponibilitat addicional de recursos en l’any 2020 fruit dels estalvis generats en el Capítol II del pressupost 
del Consell Social. 
 
Vist l’acord PLE 49/2020 pres en la reunió plenària del Consell Social de 22 d’octubre, el qual, en el marc de l’exposat 
en el paràgraf anterior, estableix el 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. 
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Vist que en el marc de l’acord 49/2020, la disponibilitat de recursos confirmada a la Gerència de la UAB ha estat de 
17.630 euros. 
 

Vist l’interès del Consell Social, d’acord amb l’informat en les comissions corresponents i en el Ple, de realitzar un 
vídeo promocional del Consell amb il·lustracions animades en el marc de l’estratègia comunicativa de l’òrgan (cost 
7.126,90 euros); de realitzar una aposta estratègica per al projecte hub b30- Informe Reptes de Formació 
Continuada de les empreses de la B30 una vegada coneguts els resultats, per a la traducció al castellà i anglès de 
l’informe i la realització d’un vídeo promocional de les conclusions de l’informe (4.595,48 euros); i de realitzar una 
aportació de 17.630 euros per a les despeses de la campanya informativa als centres docents de la UAB per a 

l'adopció de mesures preventives per la COVID-19 (7.822,65 euros) i a compte de les despeses d'adquisició del 
software pel control de l'aforament dels vestidors del SAF en el marc de la COVID-19 (9.807,35 euros). 
 
Atès l’interès del Consell Social per potenciar l’activitat esportiva a la UAB i les competicions esportives de la 
universitat, per promoure la salut, el sentiment de pertinença, el treball en equip, el compromís i l’esforç i la 
presència esportiva de l’Autònoma en les competicions de caràcter esportiu, entre d’altres i que, en el marc exposat, 
s’aposta per destinar 2.708,58 euros dels 2.718,60 euros disponibles del projecte Tecnificació de seleccions 

esportives-UAB per a la compra d’equipaments esportius per a les seleccions esportives de la UAB. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
S’acorda : 
 
A) Actualitzar l’acord PLE 80/2020, que queda redactat de la manera següent: 

 
    Aprovar donar continuïtat, en l’any 2020, a les actuacions següents: 
           a) Destinar 4.465,16 euros als Premis Argó (16a edició) a treballs de recerca d’estudiants de batxillerat i de 
cicles formatius de grau superior. 
           b) Destinar 9.915 euros a les Beques Impuls per a estudiants de la UAB amb necessitats especials. 
           c) Destinar 12.459,61 euros al programa “Suport a l’èxit escolar dels joves en risc d’exclusió social al Vallès 

Occidental”. 
           d) Destinar 3.764,73 euros per a l’acte 2020 de la Nit del Consell Social de la UAB. 
 

    Aprovar destinar, en l’any 2020, 2.831,40 euros al projecte Tecnificació de seleccions esportives-UAB, per a 
l’impuls de l'àmbit de competicions esportives de la UAB. 
 
    Aprovar destinar, en l’any 2020, 2.708,58 euros al projecte Equipaments esportius per a les seleccions esportives 

de la UAB, per a l’impuls de l'àmbit de competicions esportives de la UAB. 
 
    Aprovar destinar, en l’any 2020, 2.000 euros a compte de la dotació del Premi a l’Excel·lència Docent de la UAB 
del curs 2019-2020. 
 
    Aprovar destinar, en l’any 2020, 7.126,90 euros per a la realització d’un vídeo promocional del Consell Social 
amb il·lustracions animades, en el marc de l’estratègia comunicativa del Consell. 

 
    Comunicar el punt 3 d’aquest acord al director del Serveis d’Activitat Física de la UAB. 
 
B) Actualitzar l’acord PLE 81/2020, que queda redactat de la manera següent: 
 

    Aprovar destinar, en l’any 2020, 3.764,73 euros per a l’acte de la Nit del Consell Social de la UAB 2020. 

 
    Aprovar destinar, en l’any 2020, 2.118 euros al projecte Imagine Express. 
 
    Aprovar assignar, en l’any 2020, 5.300 euros per a la realització de dues sessions de treball, sota la marca Hub 
b30 i en el marc del projecte de Formació Dual-Reptes de formació continuada de les empreses de la B30, en 
concepte de les despeses de dinamització, de comunicació i de realització de les dues sessions, així com en concepte 
de les despeses d’elaboració dels informes de resultats de les tres sessions que s’hauran realitzat, en total, en l’any 

2019 i el 2020. 
 
    Aprovar destinar, en l’any 2020, 4.595,48 euros al projecte de Formació Dual-Reptes de formació continuada de 
les empreses de la B30, en concepte de les despeses de traducció al castellà i l’anglès de l’informe “Reptes de 
formació continuada de les empreses de la B30” i de les despeses d’elaboració d’un vídeo promocional de l’esmentat 
informe. 
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    Comunicar el punt 4 d’aquest acord al vicegerent de Recerca de la UAB. 
 
C) Ratificar la destinació de 17.630 euros, en l’any 2020, per a les despeses de la campanya Cuida’t de la UAB 

d’informació per a l'adopció de mesures preventives per la COVID-19 (7.822,65 euros) i a compte de les despeses 
d'adquisició del software pel control de l'aforament dels vestidors del SAF en el marc de la COVID-19 (9.807,35 
euros). 
 
 
Acord 62/2020, de 17 de desembre, del Plenari del Consell Social 

 
Exposició de motius 
 
Atès l’article 14.2 de la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la que es modifica la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de 
desembre, d’Universitats, que estableix que el Consell Social aprovarà un pla anual d’actuacions destinat a promoure 
les relacions entre la universitat i el seu entorn cultural, professional, econòmic i social al servei de la qualitat de 
l’activitat universitària. 

 
Atès l’article 30.1.a) del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB que estableix que, 
“Correspon a la Comissió Societat-Universitat elevar al Ple del Consell Social els assumptes següents, perquè els 
discuteixi i els aprovi, si escau: a) Proposar el pla anual d’actuació del Consell Social en l’àmbit social, de cooperació, 
dels estudiants i també de la Responsabilitat Social de la Universitat en aquests camps: línies prioritàries a impulsar, 
criteris per a desenvolupar-les, accions a realitzar i pressupost requerit per acció, amb l’objectiu de promocionar, 
impulsar i dinamitzar accions i activitats inserides en l’àmbit d’actuació de la comissió”. 

 
Vist que la Comissió Societat-Universitat del Consell Social es podrà reunir una vegada el Ple de Consell Social, en 
base a les propostes rebudes del rector de la UAB, acordi els membres vocals de la Comissió Societat-Universitat en 
representació de l’Equip de Govern de la UAB. 
 
Vist que, en base a l’exposat en el paràgraf anterior, la Comissió Societat-Universitat del Consell Social no es pot 

reunir en el mes de desembre de 2020. 
 
Vist que els assumptes a tractar en el Ple del Consell Social de 17 de desembre de 2020, pel que fa a l’àmbit Societat-

Universitat tenen caràcter d’urgència. 
 
Vist el que disposa l’article 22.1 del Reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la UAB, en el 
sentit que “En cas que la comissió no es pugui reunir per raons justificades, el president o la presidenta de la comissió 

pot determinar, per raons d’urgència, que qualsevol dels assumptes previstos en els apartats a i b d’aquest article 
es tractin directament al Ple”, els assumptes de l’àmbit acadèmic del Consell Social es tracten directament en la 
reunió del Ple de 17 de desembre de 2020. 
 
Vista la proposta de projectes per a l’any 2021 en l’àmbit Societat-Universitat, d’acord amb el que consta en el 
document 1. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  
 
S’acorda : 
 
    Aprovar donar continuïtat, en l’any 2021, a les actuacions següents: 

 

            a) Destinar 6.000 euros als Premis Argó (17a edició) a treballs de recerca d’estudiants de batxillerat i de 
cicles formatius de grau superior. 
            b) Destinar 2.000 euros a compte de la dotació del Premi a l’Excel·lència Docent de la UAB del curs 2020-
2021.  
             c) Destinar 10.000 euros a les Beques Impuls per a estudiants de la UAB amb necessitats especials per al 
curs 2021-2022.  
             d) Destinar 5.000 euros per a l’acte La Nit del Consell Social de l’any 2021.  

 
    Comunicar els apartats a) i b) del punt 1 d’aquest acord a la vicerectora d’Estudis i d’Innovació de la UAB. 
 
    Comunicar l’apartat c) d’aquest acord a la vicerectora d’Alumnat i d’Ocupabilitat. 
 
    Comunicar el present acord al Cap del Gabinet del Rectorat de la UAB. 
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Acord 63/2020, de 17 de desembre, del Plenari del Consell Social 
 

Exposició de motius 
 
Atès l’article 14.2 de la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la que es modifica la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de 
desembre, d’Universitats, que estableix que el Consell Social aprovarà un pla anual d’actuacions destinat a promoure 
les relacions entre la universitat i el seu entorn cultural, professional, econòmic i social al servei de la qualitat de 
l’activitat universitària. 

 
Atès l’article 30.1.a) del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB que estableix que, 
“Correspon a la Comissió Universitat-Empresa elevar els assumptes següents perquè siguin discutits i aprovats, si 
escau, pel ple del Consell Social: a) Proposar el pla anual d’actuació del Consell Social en l’àmbit de les relacions 
amb les empreses, la inserció laboral i la Responsabilitat Social de la Universitat en aquests camps: línies prioritàries 
a impulsar, criteris per desenvolupar-les, accions a realitzar i pressupost requerit per acció. L’objectiu del pla i 
accions és promocionar, impulsar i dinamitzar accions i activitats orientades a la obtenció de retorns a la Universitat 

i a potenciar els lligams entre la Universitat i les empreses, institucions i entitats.” 
 
Vist que la Comissió Universitat-Empresa del Consell Social es podrà reunir una vegada el Ple de Consell Social, en 
base a les propostes rebudes del recto Universitat-Empresa Societat-Universitat en representació de l’Equip de 
Govern de la UAB. 
 
Vist que, en base a l’exposat en el paràgraf anterior, la Comissió Universitat-Empresa del Consell Social no es pot 

reunir en el mes de desembre de 2020. 
 
Vist que els assumptes a tractar en el Ple del Consell Social de 17 de desembre de 2020, pel que fa a l’àmbit 
Universitat-Empresa tenen caràcter d’urgència. 
 
Vist el que disposa l’article 22.1 del Reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la UAB, en el 

sentit que “En cas que la comissió no es pugui reunir per raons justificades, el president o la presidenta de la comissió 
pot determinar, per raons d’urgència, que qualsevol dels assumptes previstos en els apartats a i b d’aquest article 
es tractin directament al Ple”, els assumptes de l’àmbit acadèmic del Consell Social es tracten directament en la 

reunió del Ple de 17 de desembre de 2020. 
 
Vista la proposta de projectes per a l’any 2021 en l’àmbit Universitat-Empresa, d’acord amb el que consta en el 
document 1. 

 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  
 
S’acorda : 
 
    Aprovar destinar, en l’any 2021, 2.118 euros al projecte Imagine Express. 
 

    Aprovar destinar, en l’any 2021, 1.000 euros al Programa Universitat-Empresa (PUE) de la UAB. 
 
    Aprovar assignar, en l’any 2021, 11.400 euros per al projecte Hub b30-Residence Experience, en concepte de les 
despeses del servei d’execució del projecte per part del Parc de Recerca UAB i en concepte del cost de les beques a 
estudiants del curs 2021-2022 imputables a l’any 2021. 

 

    Aprovar destinar, en l’any 2021, 5.000 euros per a l’acte de la Nit del Consell Social de la UAB 2020.  
 
    Comunicar el punt 1 d’aquest acord a la vicerector d’Alumnat i d’Ocupabilitat de la UAB i al director del Servei 
d’Ocupabilitat de la UAB. 
 
    Comunicar el punt 2 d’aquest acord al director del Parc de Recerca UAB. 
 

    Comunicar els punt 3 d’aquest acord a la vicerectora d’Innovació i de Projectes Estratègics i al vicegerent de 
Recerca de la UAB. 
 
    Comunicar el present acord al Cap del Gabinet del Rectorat de la UAB. 
 
 
Acord 64/2020, de 17 de desembre, del Plenari del Consell Social 
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Exposició de motius 
 

Atès l’article 14.2 de la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la que es modifica la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de 
desembre, d’Universitats, que estableix que el Consell Social aprovarà un pla anual d’actuacions destinat a promoure 
les relacions entre la universitat i el seu entorn cultural, professional, econòmic i social al servei de la qualitat de 
l’activitat universitària. 
 
Vist l’interès estratègic del Consell Social de la UAB en participar de forma activa en el procés de captació de fons 

europeus en el marc de la iniciativa NextGenerationEU, la qual li suposa a la UAB una oportunitat de captació de 
recursos per a projectes emmarcats en els eixos estratègics de la sostenibilitat, la digitalització, el territori, la I+D i 
la igualtat de gènere. 
 
Atès que en la reunió del Ple del Consell Social de 19 de novembre de 2020 es va informar de la proposta concreta 
de participació del Consell Social en el projecte esmentat, la qual va ser valorada favorablement; que es va 
considerar que es podia incloure en un dels projectes que la UAB està treballant en el marc de la iniciativa 

NextGenerationEU; i que, a aquests efectes, calia activar un grup de treball intern integrat per representants del 
Consell Social i de l’Equip de Govern per treballar conjuntament el projecte. 
 
Vist que l’enfocament concret del projecte es determinarà en les reunions del grup de treball intern esmentat, les 
quals tindran lloc a partir del mes de gener de 2021. 
 
Vista la disponibilitat de recursos del Consell Social per a l’any 2021 i l’interès del Consell Social de destinar-los al 

projecte de captació de fons europeus en el marc de la iniciativa NextGenerationEU de cara a comptar amb el suport 
extern necessari en la redacció dels projectes. 
 
Prenent en consideració que a data actual no es coneix el cost concret del projecte, informació que es preveu 
disposar en el primer trimestre de 2021 i que, en el cas que el cost fos inferior a l’import de recursos que s’assignen 
en l’acord PLE 64/2020, s’alliberarien els recursos disponibles per a allò que acordés el Ple del Consell Social. 

 
Prenent en consideració que, a mesura que avancin les conclusions sobre l’enfocament del projecte, es mantindran 
degudament informats els membres del Consell Social des de les reunions plenàries corresponents. 

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

 
    Aprovar destinar, en l’any 2021, 39.000 euros al projecte de captació de fons europeus en el marc de la iniciativa 
NextGenerationEU. 
 
    Comunicar el present acord al Cap del Gabinet del Rectorat de la UAB. 
 
 

Acord 65/2020, de 17 de desembre, del Plenari del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 
Vistos els articles 24.1 i 28.1 del Reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 

 

Vist que el Consell Social funciona en el Ple i les comissions específiques establertes en el reglament de funcionament 
i organització del Consell, que són les següents: Comissió Econòmica, Comissió Acadèmica, Comissió Societat-
Universitat, Comissió Universitat-Empresa I Comissió Permanent. 
 
Vist que, d’acord amb el que estableix l’article 24.3 del Reglament d’organització i funcionament del Consell Social, 
aquestes comissions són de caràcter mixt, és a dir, integrades per membres del Consell Social i per membres d’altres 
òrgans de govern. 

 
Vist que la composició de la Comissió Econòmica ve determinada pel Reglament d’organització i funcionament del 
Consell Social, d’acord amb el que estableix la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, sent un 
dels seus membres el vicerector o la vicerectora responsable en matèria econòmica, que actua com a representant 
de l’equip de govern. 
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Vist que la composició de la Comissió Permanent està vinculada, segons acord plenari, als càrrecs següents: el 
president/la presidenta del Consell Social, el rector/la rectora i el vicepresident/la vicepresidenta del Consell Social. 
 

Atès que, la composició de la Comissió Acadèmica, la Comissió Societat-Universitat i la Comissió Universitat-Empresa 
no està establerta en el Reglament del Consell Social i ve determinada per acord plenari. 
 
Vist que els representants de l’equip de govern en aquestes comissions són acordats en el Ple, en base als àmbits 
de responsabilitat assignats a cada vicerectorat i atenent als perfils requerits en funció de les competències 
establertes per a cada comissió. 

 
Atès el canvi d’equip de govern fruit de les eleccions rectorals del mes d’octubre de 2020. 
 
Vista la confirmació del rector de la UAB rebuda en data 8 de desembre de 2020, en resposta a la sol·licitud del 
Consell Social sobre la representació de l’Equip de Govern en la Comissió Acadèmica, la Comissió Societat-Universitat 
i la Comissió Universitat-Empresa del Consell Social, que és la següent: 
 

    Comissió Acadèmica: vicerector/vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent i vicerector/vicerectora de Qualitat i 
d’Acreditació Acadèmica, o càrrecs similars de diferent denominació i amb àmbit competencial en els afers de la 
Comissió Acadèmica del Consell Social. 
    Comissió Societat-Universitat: vicerector/vicerectora d’Alumnat i d’Ocupabilitat i vicerector/vicerectora de 
Campus, Sostenibilitat i Territori, o càrrecs similars de diferent denominació i amb àmbit competencial en els afers 
de la Comissió Societat-Universitat del Consell Social. 
    Comissió Universitat-Empresa: vicerector/vicerectora d’Innovació i de Projectes Estratègics i 

vicerector/vicerectora de Recerca i de Transferència, o càrrecs similars de diferent denominació i amb àmbit 
competencial en els afers de la Comissió Universitat-Empresa del Consell Social. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  
 
S’acorda : 

 
    Aprovar que la representació de l’Equip de Govern en la Comissió Acadèmica del Consell Social la ostenti el 
vicerector/la vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent i el vicerector/la vicerectora de Qualitat i d’Acreditació 

Acadèmica , o càrrecs similars de diferent denominació i amb àmbit competencial en els afers de la Comissió 
Acadèmica del Consell Social, com a membres vocals de la Comissió. 
    Aprovar que la representació de l’Equip de Govern en la Comissió Societat-Universitat la ostenti el vicerector/la 
vicerectora d’Alumnat i d’Ocupabilitat i el vicerector/la vicerectora de Campus, Sostenibilitat i Territori, o càrrecs 

similars de diferent denominació i amb àmbit competencial en els afers de la Comissió Societat-Universitat del 
Consell Social, com a membres vocals de la Comissió. 
    Aprovar que la representació de l’Equip de Govern en la Comissió Universitat-Empresa la ostenti el vicerector/la 
vicerectora d’Innovació i de Projectes Estratègics i el vicerector/la vicerectora de Recerca i de Transferència, o 
càrrecs similars de diferent denominació i amb àmbit competencial en els afers de la Comissió Universitat-Empresa 
del Consell Social, com a membres vocals de la Comissió. 
 

 

I.2. Comissions del Consell Social 
 
 

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

 
 
Acord 102/2020, de 11 de desembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
S'acorda: 
 

Aprovar l’acta de la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el dia 9 d'octubre de 2020. 
  
 
Acord 103/2020, de 11 de desembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
S'acorda : 
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 Aprovar l’acta de la sessió extraordinària de la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el dia 23 d'octubre 
de 2020. 
 

  
Acord 104/2020, de 11 de desembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 
Vista la proposta presentada per la Vicegerència de Recerca, en relació a l’aprovació, si escau, de les tarifes dels 

serveis cientificotècnics següents: Laboratori d’Informació Geogràfica i de Teledetecció; Laboratori de Luminescència 
i Espectroscòpia de Biomolècules; Servei d’Anàlisi Química; Servei de Cultius Cel·lulars, Producció d’Anticossos i 
Citometria; Servei de Difracció de Raigs X; Servei d’Estabulari; Servei d’Estadística Aplicada; Servei de Proteòmica 
i de Biologia Estructural; Servei de Ressonància Magnètica Nuclear; Servei de Genòmica i Bioinformàtica; Servei de 
Granges i Camps Experimentals; Servei de Microscòpia; Servei Planta de Tecnologia dels Aliments; Unitat Tècnica 
de Protecció Radiològica. 
 

Vist l’informe justificatiu per a l’aprovació de les tarifes al Consell Social presentat per la Vicegerència de Recerca. 
 
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. 
 
Atès l’acord número CE 68/2019 que deixa sense efecte l’acord 16 bis/2008 pres per la Comissió Econòmica del 

Consell Social de 19 de juny. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  
 
S'acorda : 
 

            Aprovar les tarifes per a l’any 2021 dels Serveis Científicotècnics següents: 
                   a) Laboratori d’Informació Geogràfica i de Teledetecció, d’acord amb el que consta en el document 1. 
                   b) Laboratori de Luminescència i Espectroscòpia de Biomolècules, d’acord amb el que consta en el 

document 2. 
                   c) Servei d’Anàlisi Química, d’acord amb el que consta en el document 3. 
                   d) Servei de Cultius Cel·lulars, Producció d’Anticossos i Citometria, d’acord amb el que consta en el 
document 4. 

                   e) Servei de Difracció de Raigs X, d’acord amb el que consta en el document 5. 
                   f) Servei d’Estabulari, d’acord amb el que consta en el document 6. 
                  g) Servei d’Estadística Aplicada, d’acord amb el que consta en el document 7. 
                  h) Servei de Proteòmica i de Biologia Estructural d’acord amb el que consta en el document 8. 
                  i) Servei de Ressonància Magnètica Nuclear, d’acord amb el que consta en el document 9. 
                  j) Servei de Genòmica i Bioinformàtica, d’acord amb el que consta en el document 10. 
                 k) Servei de Granges i Camps Experimentals, d’acord amb el que consta en el document 11. 

                  l) Servei de Microscòpia, d’acord amb el que consta en el document 12. 
                 m) Servei Planta de Tecnologia dels Aliments, d’acord amb el que consta en el document 13. 
                 n) Unitat Tècnica de Protecció Radiològica, d’acord amb el que consta en el document 14. 
          Comunicar el present acord al vicegerent de Recerca, per tal que es duguin a terme les mesures necessàries 
per a fer-lo efectiu. 

 

  
Acord 105/2020, de 11 de desembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 
Vista la proposta presentada per la Vicegerència de Recerca, en relació a l’aprovació, si escau, de les tarifes dels 
laboratoris de prestació de serveis següents: Equip de Desenvolupament Organitzacional (EDO-SERVEIS); Servei 

Forènsic Ambiental; Plataforma IBISBA- Biotecnologia Industrial (Plataforma IBISBA-UAB); Laboratori de 
Tecnologies per a la Traducció Audiovisual. (LAB-TTAV); Laboratori d’Anàlisi d’Isòtops Estables; Laboratori d’Anàlisi 
d’Indicadors Hormonals, d’Estrès, Benestar i Reproducció Animals; Laboratori de Muntatge de Prototips Electrònics 
per a Sistemes Embedded (LaMPES);  Laboratori d’Anàlisis Palinològiques; Laboratori de Bioseguretat Alimentària; 
Laboratori d’Especiació Química; Laboratori de Mesures Magnètiques i Tèrmiques (LMT); Laboratori de Referència 
d’Enzimologia Clínica (LREC); Planta Pilot de Fermentació; Servei d’Aplicacions Educatives- Facultat de Ciències de 
l’Educació; Servei d’Anàlisi de Fàrmacs; Servei de Bioquímica Clínica Veterinària; Servei de Diagnòstic de Patologia 
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Veterinària (SDPV); Servei de Datació per Triti i Carboni 14; Servei d’Estudis i Dictàmens Jurídics (SEDIJ); Servei 
d’Ecopatologia de Fauna Salvatge (SEFaS); Servei d’Hematologia Clínica Veterinària (SHCV); Serveis Integrats 
d’Animals de Laboratori (SIAL):  Servei de Nutrició i Benestar Animal (SNIBA); Servei de Tractament d’Imatges 

(STI); Servei Veterinari de Bacteriologia i Micologia; Unidad de Producción de Vectores (UPV). 
 
Vist l’informe justificatiu per a l’aprovació de les tarifes al Consell Social presentat per la Vicegerència de Recerca. 
 
Atès l’article 28.3 apartat c, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 

Atès l’acord número CE 68/2020 que deixa sense efecte l’acord 16 bis/2008 pres per la Comissió Econòmica del 
Consell Social de 19 de juny. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  
 
S'acorda : 
 

    Aprovar les tarifes per a l’any 2021 dels laboratoris de prestació de serveis següents: 
            a) Equip de Desenvolupament Organitzacional (EDO-SERVEIS), d’acord amb el que consta en el document 
1. 
            b) Servei Forènsic Ambiental, d’acord amb el que consta en el document 2. 
            c) Plataforma IBISBA- Biotecnologia Industrial (Plataforma IBISBA-UAB), d’acord amb el que consta en el 
document 3. 
            d) Laboratori de Tecnologies per a la Traducció Audiovisual, d’acord amb el que consta en el document 4. 

            e) Laboratori d’Anàlisi d’Isòtops Estables, d’acord amb el que consta en el document 5. 
             f) Laboratori d’Anàlisi d’Indicadors Hormonals, d’Estrès, Benestar i Reproducció Animals, d’acord amb el 
que consta en el document 6. 
            g) Laboratori de Muntatge de Prototips Electrònics per a Sistemes Embedded (LaMPES), d’acord amb el que 
consta en el document 7. 
            h) Laboratori d’Anàlisi Palinològiques, d’acord amb el que consta en el document 8. 

            i) Laboratori de Bioseguretat Alimentària, d’acord amb el que consta en el document 9. 
            j) Laboratori d’Especiació Química, d’acord amb el que consta en el document 10. 
            k) Laboratori de Mesures Magnètiques i Tèrmiques (LMT) , d’acord amb el que consta en el document 11. 

             l) Laboratori de Referència d’Enzimologia Clínica (LREC), d’acord amb el que consta en el document 12. 
           m) Planta Pilot de Fermentació, d’acord amb el que consta en el document 13. 
           n) Servei d’Aplicacions Educatives, d’acord amb el que consta en el document 14. 
           o) Servei d’Anàlisi de Fàrmacs, d’acord amb el que consta en el document 15. 

           p) Servei de Bioquímica Clínica Veterinària (SBCV), d’acord amb el que consta en el document 16. 
           q) Servei de Diagnòstic de Patologia Veterinària (SDPV) , d’acord amb el que consta en el document 17. 
           r) Servei de Datació per Triti i Carboni 14, d’acord amb el que consta en el document 18. 
           s) Servei d’Estudis i Dictàmens Jurídics (SEDIJ) , d’acord amb el que consta en el document 19. 
            t) Servei d’Ecopatologia de Fauna Salvatge (SEFaS), d’acord amb el que consta en el document 20. 
           u) Servei d’Hematologia Clínica Veterinària, d’acord amb el que consta en el document 21. 
           v) Serveis Integrats d’Animals de Laboratori (SIAL), d’acord amb el que consta en el document 22. 

          w) Servei de Nutrició i Benestar Animal (SNIBA), d’acord amb el que consta en el document 23. 
          x) Servei de Tractament d’Imatges, d’acord amb el que consta en el document 24. 
          y) Servei Veterinari de Bacteriologia i Micologia, d’acord amb el que consta en el document 25. 
          z) Unitat de Patologia Murina i Comparada, d’acord amb el que consta en el document 26. 
          aa) Unidad de Producción de Vectores (UPV) , d’acord amb el que consta en el document 27. 

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

a fer-lo efectiu. 
 
  
Acord 106/2020, de 11 de desembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 

Vista la proposta presentada per la Vicegerència de Recerca, en relació a l’aprovació, si escau, de les tarifes d’altres 
estructures de recerca de la UAB per a l’any 2021 següents: Servei d’Estabulari de Ratolins SER-CBATEG. 
 
Atès l’article 89, apartat i, de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 
 
Vist l’informe justificatiu per a l’aprovació de les tarifes al Consell Social presentat per la Vicegerència de Recerca . 
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Atès l’article 28.3 apartat c, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Atès l’acord número CE 68/2019 que deixa sense efecte l’acord 16 bis/2008 pres per la Comissió Econòmica del 

Consell Social de 19 de juny. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  
 
S'acorda : 
 

    Aprovar les tarifes per a l’any 2021 d’altres estructures de recerca de la UAB  següents: 
 
                 a)  Servei d’Estabulari de ratolins SER-CBATEG, 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. 
 

 
Acord 107/2020, de 11 de desembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 
Vista la proposta de la Vicegerent d’Economia en relació a les tarifes del Servei d’Activitat Física de la UAB per a 
l’exercici 2021. 

 
Vist l’informe de la proposta de preus del Servei d’Activitat Física de la UAB per a l’exercici 2021, que detalla els 
canvis respecte l’any anterior (document 0). 
 
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. 
 
Atès l’acord número CE 68/2019 que deixa sense efecte l’acord 16 bis/2008 pres per la Comissió Econòmica del 

Consell Social de 19 de juny. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  
 

 S’acorda : 
 
    Aprovar les tarifes del Servei d’Activitat Física de la UAB corresponents a l’exercici 2021, d’acord amb el que 
consta en el document 1. 
 
    Comunicar el present acord a la vicegerent d’Economia i al director del Servei d’Activitat Física, per tal que es 
duguin a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 

 
 
Acord 108/2020, de 11 de desembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 

 

Vist el que disposa l’article 38 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària pel que fa a la pròrroga 
dels pressupostos generals de l’Estat. 
 
Vist l’article 33 del Decret-Legislatiu 3/2002, text refós de Finances Públiques de la Generalitat de Catalunya, pel 
que fa a la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya. 
 
Atès el que disposen  les Bases d’execució del Pressupost 2019 de la UAB aprovat pel Consell Social el 17 de 

desembre de 2018 i d’acord amb la seva disposició final única que diu: “La vigència d'aquestes bases és la mateixa 
que la del Pressupost de 2019, prorrogable fins a l'aprovació dels pressupostos següents”. 
 
Vist l’acord PLE 73/2019 pres pel Ple del Consell Social reunit el 10 de desembre , en virtut del qual s’aprova els 
criteris bàsics de la pròrroga del pressupost UAB 2019 fins a l’aprovació del pressupost UAB 2020. 
 



BOUAB Núm. 190  -  Desembre / 2020     pàg. 22 
 

 

Butlletí Oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona 

Vist l’acord PLE 09/2020 pres pel Ple del Consell Social reunit el 25 de març , en virtut del qual s’aprova la modificació 
dels criteris bàsics de la pròrroga del pressupost UAB 2019 fins a l’aprovació del pressupost UAB 2020. 
 

Vist que en la reunió del Consell de Govern de 10 de desembre de 2020 s'ha pres l’acord  83/2020 que estableix el 
següent: PRIMER.- Aprovar la proposta de document “Criteris bàsics de la pròrroga del pressupost UAB 2019 fins a 
l’aprovació del pressupost UAB 2021”,  que s’annexa. SEGON.- Elevar al Consell Social l’acord anterior per tal que 
exerceixi les seves competències. TERCER.- Encarregar al vicerector d’Economia 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 : 
 
Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 

 
    Aprovar el document “Criteris bàsics de la pròrroga del pressupost UAB 2019 fins a l’aprovació del pressupost 
UAB 2021”, d’acord amb el que consta en el document 1. 
 
    Encarregar al gerent i a la vicegerent d’Economia l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
 
    Comunicar al vicerector d’Economia i al gerent de la UAB el present acord. 

 
  
Acord 109/2020, de 11 de desembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 

Vist l’acord PLE 09/2017, de 21 de febrer, en virtut del qual s’acorda ratificar el conveni entre la UAB i Autocars R 
Font, S.A.U., de 20 de desembre de 2016 amb una durada de fins a un màxim de 4 anys, prorrogable anualment . 
 

Vista la sol·licitud de Autocars R Font SAU pel que fa a l’autorització d’ús de part del recinte del Parc Mòbil de la UAB 
que no estigui utilitzada per aquesta, per a l’aparcament dels seus autobusos. 
 
Vist l’article 80 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats. 

 
Vist l’article 89.k) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
Vist l’article 28 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, l’article 70 del Decret 323/1983, de 14 de juliol, pel qual es va aprovar el Reglament 
de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, l’article 86.2, 92 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni 
de les administracions públiques. 

 
Vist l’article 207.2 dels Estatuts de la UAB. 
 
Vist l’article 28.2. apartat g, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social. 
 

Vist que en la reunió del Consell de Govern de la UAB s'ha pres l’acord  92/2020 que estableix el següent: PRIMER. 

Autoritzar l’ús de terrenys de titularitat de la UAB a AUTOCARS R FONT SAU d’acord amb les següents condicions: 
Objecte: porció de terreny de part de la superfície del recinte del Parc Mòbil de la UAB que no sigui utilitzada per 
aquesta Universitat; Cànon: 118 euros (IVA exclòs) per cada plaça de 12 metres i per períodes mensuals complerts. 
En cas d’ocupacions inferiors a un mes, es realitzarà el càlcul proporcional; Termini de duració: 2 anys, des de l’1 
de setembre de 2020 fins el 31 d’agost de 2022, i podrà prorrogar-se per dos períodes anuals successius, fins un 
màxim de 4 anys, incloses període inicial més pròrrogues, o sigui, fins el 31 d’agost de 2024; Destinació: el destí 
del dret d’ús objecte d’autorització serà l’apartament dels autobusos de AUTOCARS R FONT SAU. SEGON. Autoritzar 

el rector, 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. 
TERCER. Encarregar al vicerector d’Economia de la UAB que faci el seguiment de l’acompliment d’aquest acord. 
QUART. Elevar al Consell Social el present acord, per tal que exerceixi les seves competències. CINQUÈ. Comunicar 
el present acord a la vicegerent d’Economia de la UAB. 
 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
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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 l’ús de terrenys de titularitat de la UAB a Autocars R Font SAU d’acord amb les següents condicions: 
 
Objecte: porció de terreny de part de la superfície del recinte del Parc Mòbil de la UAB que no sigui utilitzada per 
aquesta Universitat.   
 
    Cànon: 118 euros (IVA exclòs) per cada plaça de 12 metres i per períodes mensuals complerts. En cas 
d’ocupacions inferiors a un mes, es realitzarà el càlcul proporcional. 

    Termini de duració: 2 anys, des de l’1 de setembre de 2020 fins el 31 d’agost de 2022, i podrà prorrogar-se per 
dos períodes anuals successius, fins un màxim de 4 anys, incloses període inicial més pròrrogues, o sigui, fins el 31 
d’agost de 2024. 
 
    Destinació: El destí del dret d’ús objecte d’autorització serà l’apartament dels autobusos de AUTOCARS R FONT 
SAU. 
 

    Autoritzar el rector, 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 de la UAB que faci el seguiment de l’acompliment d’aquest acord. 
 

  
Acord 110/2020, de 11 de desembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 

Exposició de motius 
 
Atès que des del 27 de juliol de 2015 Format en Formació Professional, S.L. ve gaudint de l'ús dels espais ubicats al 
Servei d’Activitat Física de la UAB per gestionar mòduls d’ensenyament en activitats de caràcter esportiu, en grau 

superior i grau mitjà. 
 
Atès que Format en Formació Professional, S.L és titular de l’Escola Vitae de formació professional amb un projecte 
educatiu propi i singular que té com a missió contribuir a la formació integral de l’alumnat i educar-lo per a que 
esdevingui una persona autònoma i respectuosa amb el seu entorn, preparar-lo per a la incorporació al món laboral 
i per a la continuïtat en el sistema educatiu. Formen i eduquem a tècnics esportius amb l’objectiu de fer que 
esdevinguin professionals competents, polivalents, autònoms, creatius, proactius i cooperatius. 

 
Vist l’acord PLE 69/2015, de 25 de novembre, en virtut del qual s’acorda confirmar el conveni formalitzat en data 
25 de juliol entre la UAB i Format en Formació Professional, S.L. i autoritzar l’ús dels espais ubicats al Servei 
d’Activitat Física de la UAB fins el 31 de juliol de 2018. 
 

Vist l’acord PLE 28/2017, de 12 de juny, en virtut del qual s’acorda autoritzar la resolució de mutu acord del conveni 

formalitzat en data 27 de juliol de 2015 i autoritzar l’ús dels espais ubicats al Servei d’Activitat Física de la UAB, des 
de l’1 de setembre de 2017 fins el 31 d’agost de 2021. 
 
Atès que Formació Professional, S.L. ha sol·licitat (document 1) la renovació de l’autorització d’ús d’espais en els 
següents termes: 
 
    Espais docents i administratius: 3 mòduls prefabricats (en total 220m2) ubicada segons plànol de situació annex 

. 
 
           1 espai polivalent situat al costat de la sala de màquines del poliesportiu, a la sortida dels camps exteriors 
de gespa 82 m2 
 
            1 espai de recepció i coordinació docent situat a la recepció del poliesportiu. 
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          I de cara al nou conveni es preveu l’ús opcional i en funció de la demanda de grups classe d’un nou mòdul 
(60m2) que s’instal·laria en la pista de frontó. L’autorització per a la utilització d’aquest espai s’acordarà cada 30 de 
juny i de manera anual. La seva autorització dependrà del nombre de grups classe i de les necessitats acadèmiques 

de cada curs. Així mateix, aquesta ampliació inclou l’ús d’un despatx situat a la primera planta del poliesportiu i que 
s’usarà com a sala de professors. 
 
    Espais esportius exteriors: Camps de futbol 7, camp de futbol 5, frontó, pistes de pàdel, pistes de tennis, pista 
de sorra de voleibol platja. 
 

    Espais esportius interiors: Poliesportiu, sales d’activitats dirigides ritmes 1 i ritmes 2, sala de boxing, sala de 
cycling, pistes d’esquaix, sala de fitnes, piscina gran i piscina petita. 
 
    Altres espais: Vestidors del poliesportiu, de la piscina i wc. 
 
El calendari per usar les instal·lacions esportives de la UAB coincideix amb l’inici i final del curs acadèmic i va des de 
l’1 de setembre al 31 de juliol. L’horari d’us està previst de dilluns a divendres i en la franja de les 8:00h a les 

15:00h. 
 
Sota les següents condicions: 
 
Preu: 
 
    10.500€ (+iva) / grup sense mòdul del frontó (inclou despatx de professors) 

    11.500€ (+iva) / grup inclou mòdul del frontó 
(El preu per grup es decidirà any a any i en data límit 30 de juny i mentre duri el contracte) 
 
Termini: 4 cursos acadèmics, des de l’1 de setembre de 2021 fins el 31 d’agost de 2025. 
 
Destinació: Activitats pròpies de l’objecte social de la companyia. 

 
Règim d’ús: L’atorgament del present conveni faculta a FORMAT EN FORMACIÓ PROFESSIONAL a usar les 
instal·lacions objecte de la cessió d’ús. Detalls dels usos que el SAF podrà fer amb la instal·lació dels nous mòduls 

prefabricats durant els períodes no lectius:   
 
    Menjador dels Campus Esportius. 
    Espai lúdic dels Campus Esportius. 

    Espai alternatiu i complementari pels Campus Esportius. 
    Espai alternatiu i complementari per grups d'entrenament  de les Escoles Esportives (per motius d’inclemències 
meteorològiques: pluja, fred, calor, vent….) 
    Espai alternatiu i complementari per grups d'entrenament nacionals i internacionals. 
    Magatzem de material esportiu fungible. 
    Àrees de briffing i meeting point de tornejos i activitats competitives pròpies i d'operadors externs (pe. Fundació 
Valldor 7). 

 
Vist que en la reunió del Consell de Govern de 10 de desembre de 2020 s'ha pres l’acord  93/2020 en el que consta 
elevar al Consell Social l’esmentada autorització en els termes que consten en la proposta d’acord CE 110/2020. 
 
Vist l’article 92 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les Administracions Públiques, l’article 28 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, l’article 70 del Decret 323/1983, de 14 de juliol del reglament del Patrimoni de Catalunya. 
 
Vist l’article 207.2 dels Estatuts de la UAB. 
 
Vist l’article 28.2. apartat g, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social. 
 
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 : 
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Informar al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
 
    Autoritzar l’ús dels espais que es passen a relacionar ubicats al Servei d’Activitats Físiques de la Universitat 

Autònoma de Barcelona a FORMAT EN FORMACIÓ PROFESSIONAL, S.L.:: 
 
    Espais docents i administratius: 3 mòduls prefabricats (en total 220m2) ubicada segons plànol de situació annex. 
 
          1 espai polivalent situat al costat de la sala de màquines del poliesportiu, a la sortida dels camps exteriors 
de gespa 82 m2 

 
         1 espai de recepció i coordinació docent situat a la recepció del poliesportiu. 
 
         I de cara al nou conveni es preveu l’ús opcional i en funció de la demanda de grups classe d’un nou mòdul 
(60m2) que s’instal·laria en la pista de frontó. L’autorització per a la utilització d’aquest espai s’acordarà cada 30 de 
juny i de manera anual. La seva autorització dependrà del nombre de grups classe i de les necessitats acadèmiques 
de cada curs. Així mateix, aquesta ampliació inclou l’ús d’un despatx situat a la primera planta del poliesportiu i que 

s’usarà com a sala de professors. 
 
    Espais esportius exteriors: Camps de futbol 7, camp de futbol 5, frontó, pistes de pàdel, pistes de tennis, pista 
de sorra de voleibol platja. 
    Espais esportius interiors: Poliesportiu, sales d’activitats dirigides ritmes 1 i ritmes 2, sala de boxing, sala de 
cycling, pistes d’esquaix, sala de fitnes, piscina gran i piscina petita. 
    Altres espais: Vestidors del poliesportiu, de la piscina i wc. 

 
El calendari per usar les instal·lacions esportives de la UAB coincideix amb l’inici i final del curs acadèmic i va des de 
l’1 de setembre al 31 de juliol. L’horari d’us està previst de dilluns a divendres i en la franja de les 8:00h a les 
15:00h. 
 
Sota les següents condicions: 

 
Preu: 
 

    10.500€ (+iva) / grup sense mòdul del frontó (inclou despatx de professors) 
    11.500€ (+iva) / grup inclou mòdul del frontó 
(El preu per grup es decidirà any a any i en data límit 30 de juny i mentre duri el contracte) 
Termini: 4 cursos acadèmics, des de l’1 de setembre de 2021 fins el 31 d’agost de 2025. 

Destinació: Activitats pròpies de l’objecte social de la companyia. 
 
Règim d’ús: L’atorgament del present conveni faculta a FORMAT EN FORMACIÓ PROFESSIONAL a usar les 
instal·lacions objecte de la cessió d’ús. Detalls dels usos que el SAF podrà fer amb la instal·lació dels nous mòduls 
prefabricats durant els períodes no lectius:  
    Menjador dels Campus Esportius. 
    Espai lúdic dels Campus Esportius. 

    Espai alternatiu i complementari pels Campus Esportius. 
    Espai alternatiu i complementari per grups d'entrenament  de les Escoles Esportives (per motius d’inclemències 
meteorològiques: pluja, fred, calor, vent….) 
    Espai alternatiu i complementari per grups d'entrenament nacionals i internacionals. 
    Magatzem de material esportiu fungible. 

    Àrees de briffing i meeting point de tornejos i activitats competitives pròpies i d'operadors externs (pe. Fundació 

Valldor 7). 
 
    Autoritzar el rector, 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 de la UAB que faci el seguiment de l’acompliment d’aquest acord. 

 
    Comunicar el present acord al director del Servei del SAF. 
 
  
Acord 111/2020, de 11 de desembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
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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 112/2020, de 11 de desembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 
Atesa la proposta presentada per la vicegerent d’Ordenació Acadèmica de la UAB pel que fa als preus dels estudis 
de màster per a estudiants estrangers no residents que no siguin nacionals d’estats membres de la Unió Europea, 
corresponents al curs 2021-2022. 

 
Atès que els consells socials de les universitats públiques poden diferenciar el preu dels crèdits en qualsevol nivell 
d’estudis per als estudiants estrangers no residents, que no siguin nacionals d’estats membres de la Unió Europea, 
sense que el preu corresponent pugui excedir quatre vegades els preus fixats per aquest Decret per a l’ensenyament 
de què es tracti i fins el 100% del seu cost, sens perjudici del que prevegin els acords i els convenis o tractats 

internacionals en aquesta matèria i la resta de la normativa vigent. 

 
Atès que el Consell Social de la UAB, a l’empara del Decret de preus públics, ha establert, durant els darrers anys 
acadèmics, la diferenciació del preu dels crèdits per als estudiants estrangers no residents que no siguin membres 
de la Unió Europea. 
 
Vist l’article 89.i) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 
 

Vist l’article 28.3.c) del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  
 
S’acorda : 
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    Aprovar, per al curs 2021-2022, els preus dels estudis de màster per a estudiants estrangers no residents que 
no siguin nacionals d’estats membres de la Unió Europea, d’acord amb el que consta en el document 1, els quals 
estan condicionats al que disposi el Decret que regularà els preus dels serveis acadèmics de les universitats públiques 

de Catalunya per al curs 2021-2022. 
 
    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 113/2020, de 11 de desembre, 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. 
 
Vist que en la Comissió Econòmica de 9 d’octubre de 2020 es va acordar (acord 71/2020) condicionar l’aprovació 
de la disminució excepcional del preu mínim del crèdit del Màster en Gestió empresarial CITIUS per al curs 2020-
2021 a que el pressupost d’aquest màster s’ajustés a  les partides de despeses de forma justa i coherent amb 
l’excepcionalitat autoritzada i es garantís que l’estudi fos autofinançable. 
 

Vista la informació addicional facilitada per la coordinadora del Màster en Gestió Empresarial CITIUS en relació a la 
proposta de disminució excepcional del preu mínim del, pel curs acadèmic 2020-2021 del Màster, que mostra dades 
ampliades del màster en relació a la seva capacitat d’autofiançament en funció de diversos escenaris de nombre 
d’estudiants matricultats (document 1). 
 
Atès que, en el context de l’exposat en el paràgraf anterior,r es valora la necessitat de tractar la proposta de 

disminució excepcional del preu mínim del crèdit, pel curs acadèmic 2020-2021, del Màster en Gestió empresarial 
CITIUS en el marc de les noves dades facilitades i que l’acord d’aplicació en relació a la proposta és l’acord CE 
113/2020. 

 
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 disminució excepcional del preu mínim del crèdit, pel curs acadèmic 2020-2021, del Màster en Gestió 
empresarial CITIUS, d’acord amb els percentatges de descompte que consten en el document 1. 

 
    El punt 1 d’aquest acord s’aprova en un context d’excepcionalitat per maximitzar la capacitat d’autofinançament 
del màster en Gestió empresarial CITIUS en el curs 2020-2021 i per facilitar una promoció del màster orientada a 
la captació del nombre d’alumnes matriculats que garanteixin, almenys, el seu autofinançament. 
 

    Comunicar aquest acord a la vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent i a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica 

de la UAB, als efectes de les gestions que siguin oportunes. 
 
  
Acord 114/2020, de 11 de desembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 

Vista la recomanació de la Sindicatura de Comptes, en el seu informe 1/2006, sobre l’establiment d’un pla anual 
d’auditories que sigui aprovat pel Consell Social, i la proposta de la Gerència de la UAB d’actuar en aquest sentit. 
 
Vist l’article 28.3.g del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Vist l’acord CE 14/2016 pres per la Comissió Econòmica de 17 de març, en virtut del qual s’acorden les auditories 
internes de l’any 2016, entre elles l’auditoria de compliment de la LOPD. 
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Vist l’acord CE 36/2017 pres per la Comissió Econòmica de 18 de maig, en virtut del qual s’acorden les auditories 
internes de l’any 2017, entre elles l’auditoria de l’encàrrec docent del professorat associat en relació al seu contracte. 

 
Vist l’acord CE 31/2018 pres per la Comissió Econòmica de 10 de maig, en virtut del qual s’acorden les auditories 
internes de l’any 2018, entre elles l’auditoria de compliment del Pla Docent. 
 
Vist l’acord CE 30/2019 pres per la Comissió Econòmica de 29 de març, en virtut del qual s’acorden les auditories 
internes de l’any 2019, entre elles l’auditoria de la gestió horària del PAS i l’auditoria de compliment del Pla Docent 

(pendent 2n quadrimestre). 
 
Vistos els plans d’acció de les auditories internes d’anys anteriors. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  
 
S’acorda : 

 
La Comissió Econòmica es dóna per assabentada del seguiment dels plans d’acció de les auditories internes 
següents: auditoria de compliment de la LOPD, auditoria de l’encàrrec docent del professorat associat en relació al 
seu contracte, auditoria de compliment del Pla Docent, auditoria de la gestió horària del PAS i auditoria de 
compliment del Pla Docent, d’acord amb el que consta, respectivament, en el document 1, document 2, document 
3 i document 4. 
 

   
Acord 115/2020, de 11 de desembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 
Vista la recomanació de la Sindicatura de Comptes, en el seu informe 1/2006, sobre l’establiment d’un pla anual 

d’auditories que sigui aprovat pel Consell Social, i la proposta de la Gerència de la UAB d’actuar en aquest sentit. 
 
Vista la proposta de planificació d’auditories internes per l’any 2021 que presenta la Gerència. 

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

 
    Aprovar que la UAB dugui a terme les auditories internes següents en l’any 2021:   
 
    Auditoria dels Òrgans Territorials Col·legiats. 
    Auditoria en protecció de dades de caràcter personal. 
    Auditoria de compliment del pla docent (curs 2021/2022). 
    Auditoria ISO 9001 del Servei de Biblioteques. 

 
    Comunicar aquest acord al gerent i a la cap de l’Àrea de Transformació Digital i Organització de la UAB, als efectes 
de les gestions que siguin oportunes. 
 
 

Acord 116/2020, de 11 de desembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 

 
Exposició de motius 
 
Vist el certificat del vicerector d’Economia d’existència de crèdit suficient per atendre la despesa corresponent a la  
primera pròrroga de l’Acord Marc número consu-15/2017 de servei d’agència de viatges de la Universitat Autònoma 
de Barcelona. 
 

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. 
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Vist l’article 89.d de la llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
Vist el que disposa l’article 28.3.g del reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 

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

 
Vist que en la reunió de la Comissió d’Economia i d’Organització delegada del Consell de Govern de data de 26 de 
novembre de 2020 s’ha acordat: PRIMER. Aprovar la proposta de despeses pluriennals corresponent a la primera 
pròrroga de la contractació de l’Acord Marc núm. Consu-15/2017 de servei d’agència de viatges de la UNIVERSITAT 
AUTÒNOMA DE BARCELONA, 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 documentació continguda en la part expositiva,  
 
S’acorda : 
 

    Aprovar la proposta de despeses pluriennals corresponent a la primera pròrroga de la contractació de l’Acord 
Marc número consu-15/2017 de servei d’agència de viatges de la UAB, d’acord amb el que consta en el document 
1.                            
    Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència l’execució i el seguiment 
d’aquest acord. 
    Comunicar el present acord a la vicegerent de l’Àmbit Econòmic i a la Unitat de Contractació Administrativa de la 

UAB. 
 
 

Acord 117/2020, de 11 de desembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 

Vist el certificat del vicerector d’Economia d’existència de crèdit suficient per atendre la despesa corresponent a la  
primera pròrroga de l’Acord Marc número consu-49/2019 de subministrament d’ordinadors pels usuaris de la 
Universitat Autònoma de Barcelona. 
 
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 que en la reunió de la Comissió d’Economia i d’Organització delegada del Consell de Govern de data de 26 de 
novembre de 2020 s’ha acordat: PRIMER. Aprovar la proposta de despeses pluriennals corresponent a la primera 
pròrroga de l’Acord Marc núm. Consu-49/2019 de subministrament d’ordinadors pels usuaris de la UNIVERSITAT 
AUTÒNOMA DE BARCELONA, que s’annexa. SEGON. Elevar aquest acord al  Consell Social  per tal que exerceixi les 
seves competències. TERCER. Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència 
l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
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Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors i documentació continguda en la part expositiva, 
 
S’acorda : 
 
    Aprovar la proposta de despeses pluriennals corresponent a la primera pròrroga de l’Acord Marc número consu-
49/2019 de subministrament d’ordinadors pels usuaris de la UAB, d’acord amb el que consta en el document 1.                         

    Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència l’execució i el seguiment 
d’aquest acord. 
    Comunicar el present acord a la vicegerent de l’Àmbit Econòmic i a la Unitat de Contractació Administrativa de la 
UAB. 
 
  
Acord 118/2020, de 11 de desembre, 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 20 de novembre de 2020 . 
 
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 20 de novembre 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 119/2020, de 11 de desembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 
Vist l’article 14.4 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 98 de la Llei Orgànica 1/2003, de 19 de febrer d’Universitats de Catalunya. 
 
Vist l’article 124.1 dels Estatuts de la UAB. 
 

Vist l’article 28.2.j i l’article 33 del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 

 
Vist l’acord PLE 79/2018 pres pel Ple del Consell Social de la UAB reunit el dia 19 de desembre, pel qual s’aprova el 
pressupost del Consell Social de la UAB corresponent a l’any 2019. 
 
Vist que les modificacions de crèdit del pressupost del Consell Social de l’any 2020 que es proposen en aquest punt 
de l’ordre del dia fan referència a la reclassificació de recursos entre diferents capítols del pressupost. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors i a proposta del  president del Consell Social  
 
S’acorda : 
 
Aprovar la modificació de crèdit del pressupost del Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona 
corresponent a l’exercici 2020, d’acord amb el que consta en el document 1. 
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Acord 120/2020, de 11 de desembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 

Exposició de motius 
 
Vist l’article 89. l) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 
 
Vist l’article 184 dels Estatuts de la UAB. 
 

Vist l’article 28.3. j) del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Atesa la relació de contractes formalitzats en el segon  i tercer trimestre de l’exercici 2020, la qual ha estat facilitada 
per la Unitat de Contractació Administrativa de la UAB. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 

S’acorda : 
 
La Comissió Econòmica del Consell Social es dóna per assabentada de la relació de contractes formalitzats per la 
UAB en el segon i tercer trimestre de l’exercici 2020. 
 
 

I.3. Consell de Govern 
[tornar a l’índex] 

 

Acord  82/2020, de 10 de desembre , del Consell de Govern 
 
Aprovar l’acta de la sessió anterior del dia 30 de setembre de 2020.  
 
 
Acord  83/2020, de 10 de desembre , del Consell de Govern 
 

Vist el que disposa l’article 38 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària pel que fa a la pròrroga 
dels pressupostos generals de l’Estat. 
 
Vist l’article 33 del Decret-Legislatiu 3/2002, text refós de Finances Públiques de la Generalitat de Catalunya, pel 
que fa a la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya. 
 
Atès el que disposen les Bases d’execució del Pressupost 2019 de la UAB aprovat  per acord del Consell Social en 

data 19 de desembre de 2018 i d’acord amb la seva disposició final única que diu: 
 
“La vigència d'aquestes bases és la mateixa que la del Pressupost de 2019, prorrogable fins a l'aprovació 
dels pressupostos següents.” 

 
Vist que per Acord de data 10 de desembre de 2019, a proposta del Consell de Govern, el Plenari del Consell Social 

va aprovar els criteris de bàsics de a pròrroga del pressupost UAB 2019 per a l’exercici de 2020. 
 
Vist que el Plenari del Consell Social en sessió de 25 de març de 2020  va acordar la modificació dels Criteris de 

pròrroga del pressupost de la UAB de l’exercici 2019 a 2020. 
 
Atesa la necessitat de prorrogar el pressupost de la UAB de l’exercici 2019 a 2021. 
 

Vist que en data 26 de novembre de 2020 la Comissió d’Economia i d’Organització va informar favorablement de la 
proposta de “Criteris bàsics de la pròrroga del pressupost UAB 2019 fins a l’aprovació del pressupost UAB 2021”.   
 
Vist l'article 3, lletra  l) del Reglament del Consell de Govern, pel que fa a les competències de l’esmentat òrgan 
relatives  a l’aprovació del pressupost anual. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector d’Economia el Consell de Govern ha 
adoptat els següents  
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ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la proposta de document “Criteris bàsics de la pròrroga del pressupost UAB 2019 fins a l’aprovació 

del pressupost UAB 2021”,  que s’annexa. [Document] 
 
SEGON.- Elevar al Consell Social l’acord anterior per tal que exerceixi les seves competències. 
 
TERCER.- Encarregar al vicerector d’Economia l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
 

 
Acord  84/2020, de 10 de desembre , del Consell de Govern 
 
L’article 19.ú.3.I) de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l’Estat per al 2018, prorrogats per 
al 2019 i 2020, estableix un 100% de taxa de reposició. Les universitats estan obligades a destinar, com a mínim, 
un 15% del total de places que s'ofereixin a la contractació, com a personal laboral fix, al personal investigador que 
hagi finalitzat el programa Ramón i Cajal i hagi obtingut el certificat I3. En el supòsit que no s’utilitzin totes les 

places previstes en aquesta reserva, aquestes es podran oferir a altres investigadors de programes d’excel·lència, 
nacionals o internacionals i que hagin obtingut el certificat I3. Aquesta taxa de reposició ha estat validada per la 
Secretaria d’Estat de Pressupostos i Despeses del Ministeri d’Hisenda i per la Junta del Consell Interuniversitari de 
Catalunya de data 30 d’abril de 2020. 
 
El paràgraf 2on de l’article 19.ú.4 de la mateixa Llei 6/2018, estableix que addicionalment, les administracions 
públiques compreses en els números 3 i 4 anteriors podran oferir un nombre de places equivalent a el 5 per cent 

del total de la seva taxa de reposició, que aniran destinades a aquells sectors o àmbits que considerin que 
requereixen un reforç addicional d'efectius . Aquest percentatge addicional s'utilitzarà preferentment quan es doni, 
entre d'altres, algunes de les següents circumstàncies: establiment de nous serveis públics, increment d'activitat 
estacional per l'activitat turística o alt volum de jubilacions esperades. Aquest augment del 5% addicional del total 
de la taxa de reposició ha estat autoritzat en data 12 de novembre de 2020 per la Secretaria d’Estat de Pressupostos 
i Despeses del Ministeri d’Hisenda i per la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya de data 30 d’abril de 2020. 

 
L'apartat 2 de de l'article 70 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, per la qual s’aprova el text refós 
de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, estableix que l’oferta d’ocupació pública haurà de ser aprovada pel 

respectiu òrgan de govern de l’administració pública i s’haurà de publicar en el Butlletí Oficial de la Comunitat 
Autònoma o, si escau, de l'Estat, abans de la finalització de l'any 2020.  
 
L’oferta pública d’ocupació del PDI de la UAB per al 2020 va ser aprovada pel Consell de Govern en data 21 de juliol 

de 2020 i publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya en data 31 de juliol de 2020. 
 
El càlcul de la taxa del 5% addicional del total de la taxa de reposició per al 2020 es quantifica en 4 places. 
 
Vist l'article 18.4 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013,  pel que fa a les 
competències de la Comissió de Personal Acadèmic  en matèria de contractació de del personal acadèmic.  

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

Vist l’acord pres per la Comissió de Personal Acadèmic en data 25 de novembre de 2020 pel qual es va informar 

favorablement l’oferta d’ocupació pública de l’any 2020 complementària corresponent a la taxa addicional del 5%.  
  
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Personal Acadèmic, el Consell de 
Govern ha adoptat els següents 
 

ACORDS 
  
PRIMER. Aprovar l’oferta pública d’ocupació del PDI de l’any 2020 complementària, corresponent a la taxa del 5%, 
que s’annexa. [Document] 
 
SEGON. Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l’execució i el seguiment d’aquests acords. 
 

http://www.uab.cat/doc/Criteris_basics_prorroga_pressupostUAB2019_30092020
http://www.uab.cat/doc/Oferta_ocupacio_PDI_complementaria2020_101220
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Acord  85/2020, de 10 de desembre , del Consell de Govern 
 

Vista la petició de creació d’un títol de màster universitari i després de revisada la documentació justificativa 
corresponent que acredita que la proposta reuneix els requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus de 
títols. 
 
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 

 
Vist el que disposa l'article 64.e dels Estatuts de la UAB sobre la creació de títols universitaris oficials. 
 
Vist l'article 226 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb 
el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011, sobre la creació de títols de 
màster universitari. 
 

Vist l'article 12.4.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 30 d’octubre de 2019, pel que fa a les 
competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que haurà 
d'aprovar el Consell de Govern sobre la creació de títols de màster universitari. 
 
Atès que la proposta de creació d’un títol de màster universitari va ser informada favorablement a la sessió de la 
Comissió d’Afers Acadèmics de 3 de novembre de 2020. 

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

 
ACORDS 

 

PRIMER. Aprovar la creació del títols de màster universitari següent: 
 

• Ciència i Tecnologia Quàntiques / Quantum Science and Technology 
 

SEGON. Elevar l'aprovació de la creació del títol de màster universitari al Consell Social per tal que exerceixi les 
seves competències. 
 
TERCER. Encarregar a de la vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent l'execució i el seguiment dels acords primer i 
segon. 
 
QUART. Comunicar els presents acords a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 

necessàries per a fer-los efectius. 
 
 
Acord  86/2020, de 10 de desembre , del Consell de Govern 
 

Vistes les peticions de creació i de modificació de títols de màster i de diploma de postgrau que han estat presentades 

a l'Escola de Postgrau, i després de revisada la documentació justificativa corresponent que acredita que les 
propostes reuneixen els requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus de títols. 
 

Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i les seves modificacions posteriors, 
així com la resta de normes d'aplicació general. 
 

Vist el que disposa l'article 64.f i 171.1 dels Estatuts de la UAB sobre la creació de titulacions pròpies de la UAB. 
 
Vist l'article 12.4.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 30 d’octubre de 2019, pel que fa a les 
competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que haurà 
d'aprovar el Consell de Govern sobre creació d'ensenyaments i títols de primer cicle, segon cicle i formació 
permanent. 
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Atès les propostes de creació i de modificació de títols de màster i de diplomes de postgrau propis que es presenten 
van ser informades favorablement a la sessió de la Comissió d’Afers Acadèmics de 22 de setembre i d’1 de desembre 
de 2020. 

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

 

ACORDS 
 
PRIMER. Aprovar la creació del títols de màster següents: 
 

- Màster en Farmacovigilància i Farmacoepidemiologia  
 
SEGON. Aprovar la modificació del títol de màster propi següent: 

 
- Màster en Business Management, Specialty in Executive i màster en Business Business Management, 

Specialty in International Business, que passa a denominar-se màster en Business Management  
 
TERCER. Aprovar la creació del títol de diploma de postgrau següent: 
 

- Diploma de postgrau en Ensenyament de Català per a Persones Adultes  

- Diploma de postgrau en Infermeria d'Hospitalització Quirúrgica. Pràctica Clínica Avançada  
- Diploma de postgrau en Pneumologia Avançada  

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

CINQUÈ. Encarregar a la vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent l'execució i el seguiment dels acords primer a 
quart. 
 

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

 
Acord  87/2020, de 10 de desembre , del Consell de Govern 
 
Vista la proposta de la vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent de supressió d’un títol de grau que ha estat 
presentada pel centre corresponent. 
 
Vist el que disposa la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, 

de 12 d’abril, així com la resta de normes d’aplicació general. 
 
Vist el que disposa el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 
universitaris oficials. 
 
Vist el que disposa l’article 173 del Estatus de la UAB sobre la supressió d’ensenyaments que condueixen a l’obtenció 

de títols oficials.  

 
Vist l’article 12.4.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 30 d’octubre de 2019, pel que fa a les 
competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que haurà 
d’aprovar el Consell de Govern sobre supressió d’ensenyaments i títols corresponents als estudis de primer cicle. 
 

Atès que la proposta de supressió de títols de grau va ser informada favorablement a la sessió de la Comissió d’Afers 
Acadèmics de 1 de desembre de 2020. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent, 
el Consell de Govern ha adoptat els següents 
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ACORDS 
 

PRIMER. Aprovar la supressió del títol de grau següent: 
 

• Llengua i Literatura Espanyoles  
 
SEGON. Elevar l'aprovació de la supressió del títols de grau al Consell Social per tal que exerceixi les seves 
competències. 

 
TERCER. Encarregar a la vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent l'execució i el seguiment dels acords primer i 
segon. 
 
QUART. Comunicar els presents acords a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius. 
 

 
Acord  88/2020, de 10 de desembre , del Consell de Govern 
 
Vista la proposta de la vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent de supressió d’uns títols de màster universitari que 
han estat presentades pels centres corresponents. 
 
Vist el que disposa la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, 

de 12 d’abril, així com la resta de normes d’aplicació general. 
 
Vist el que disposa el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 
universitaris oficials. 
 
Vist l’article 26 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb 

el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011 i les seves posteriors 
modificacions, sobre la creació i modificació de títols de màster universitari. 
 

Vist l’article 12.4.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 30 d’octubre de 2019, pel que fa a les 
competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que haurà 
d’aprovar el Consell de Govern sobre supressió d’ensenyaments i títols de segon cicle. 

 
Atès que la proposta de supressió del títols de màster universitari va ser informada favorablement a la sessió de la 
Comissió d’Afers Acadèmics de 3 de novembre de 2020. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent, 

el Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 

PRIMER. Aprovar la extinció dels títols de màster universitaris següents: 

 

- Farmacovigilància i Farmacoepidemiologia  
- Fisioteràpia de l’Esport i Recuperació a l’Activitat Física  

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

TERCER. Encarregar a la vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent l'execució i el seguiment dels acords primer i 
segon. 
 
QUART. Comunicar els presents acords a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius. 
 
 

Acord  89/2020, de 10 de desembre , del Consell de Govern 
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Vista la proposta de la vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent de planificació de la docència del segon semestre 
del curs 2020-2021.  

  
Atesa la necessitat d’implementar l’organització de la docència per al segon semestre del curs 2020-2021 arran de 
la situació sanitària actual.  
  
Vista la Instrucció 11/2020 sobre planificació de la docència i de la matrícula del curs 2020-2021, aprovada per 
acord del Consell de Govern de 2 de juliol de 2020, i modificada per acord del 21 de juliol de 2020, que estableix en 

el punt 4 que la docència del primer semestre serà mixta i la del segon semestre presencial, i que en funció de les 
restriccions que imposi la situació sanitària, amb data límit de 20.12.2020 es decidirà si cal o no fer l'adaptació a un 
model de docència mixta per a les assignatures del segon semestre.  
 
Vista la RESOLUCIÓ SLT/2983/2020, de 21 de novembre, 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, 
que estableix en el punt 15 que en l'àmbit de les universitats catalanes, tota la docència ha de ser virtual i només 

es mantindran com a excepció les pràctiques i les avaluacions, extremant les mesures de protecció. 
 
Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, 
segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 30 d’octubre de 2019, pel que fa a les 
competències de la Comissió d'Afers Acadèmics. 
 
Vist que la planificació de la docència del segon semestre del curs 2020-2021 va ser informada favorablement a la 

sessió de la Comissió d’Afers Acadèmics d’1 de desembre de 2020.  
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent, 
el Consell de Govern ha adoptat els següents 

 
ACORDS 
 

PRIMER. Aprovar l’adaptació a un model de docència mixta de les assignatures del segon semestre del curs 2020-
2021. 
 

SEGON. Encarregar a la vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent l'execució i el seguiment de l’acord primer. 
 
TERCER. Comunicar els presents acords a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius. 
 
 
Acord  90/2020, de 10 de desembre , del Consell de Govern 

 
Vista la proposta d’adaptació de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de 
Govern de la UAB presentada per l’Equip de Govern. 
 
Atès que la proposta conté les modificacions en la composició de les comissions delegades del Consell de Govern en 
el sentit d’adaptar-la a la nova estructura de l’Equip de Govern. 
 

Vist el que disposa l'article 62 dels Estatuts de la UAB sobre la creació i regulació de les comissions del Consell de 
Govern. 
 
Vist que s’estableix a l’article 23 del Reglament del Consell de Govern pel que fa a la composició de les comissions 
del Consell de Govern. 
 

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

PRIMER.- Modificar la normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, aprovada per acord del Govern de 15 de juliol de 2009, i modificada pels acords del mateix Consell de Govern 
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de 13 de juliol i 16 de desembre de 2011, de 25 d’abril, de 17 de juliol de 2012, de 19 de novembre de 2012, i de 
14 de març de 2013, pels acords de 14 de juliol i de 27 de setembre de 2016, per l’acord de 26 de gener de 2017, 
pels acords de 3 de maig i de 7 de novembre de 2018 i pels acords de 15 de maig i de 30 d’octubre de 2019, en els 

termes que s’inclouen en l’annex. [Document]  
 
SEGON.- Establir l'entrada en vigor d'aquesta modificació a partir del dia següent de la seva aprovació per part del 
Consell de Govern, i ordenar la seva publicació al Butlletí Oficial de la UAB. 
 
TERCER.- Encarregar la secretària general l’execució i el seguiment dels acords anteriors. 

 
QUART.- Comunicar aquests acords als presidents i els secretaris de les comissions del Consell de Govern, així com 
a l’Oficina de Coordinació Institucional per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 
 
Acord  91/2020, de 10 de desembre , del Consell de Govern 
 

Vista l’acord de data 11 de maig de 2020 del Patronat de la Fundació per a la Docència Sant Llàtzer pel qual s’acorda 
iniciar el tràmit de canvi de nom de l’ Escola Universitària d'Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa (EUIT) pel 
de Campus Universitari en Ciències de la Salut de Terrassa (UCS). 
 
Vist que l’Escola Universitària d’Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa està adscrita a la UAB en data 21 de 
novembre de 2011, primerament amb el nom d’Escola d’Infermeria Creu Roja. 
 

Vist l’article 11 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, 
de 12 d’abril. 
 
Vist els article 105 i 109 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 
 
Vist el Decret 390/1996, de 2 de desembre, que regula el règim d’adscripció a les universitats públiques de centres 

docents d’ensenyament superior. 
 
Vist el que disposa l’article 35 dels Estatuts de la UAB sobre l’adscripció i vinculació de centres d’ensenyament a la 

UAB. 
 
Vist l'article 12.4.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 30 d’octubre de 2019, pel que fa a les 

competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que haurà 
d’aprovar el Consell de Govern en matèria d’adscripció i vinculació de centres. 
 
Atès que la proposta de canvi de nom de l’Escola Universitària d’Infermeria Creu Roja pel de “Escola Universitària 
d’Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa”, amb el logotip “EUIT, va ser informada favorablement a la sessió 
de la Comissió d’Afers Acadèmics d’11 d’abril de 2013. 
 

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

ACORDS 

 
PRIMER. Aprovar el canvi de nom de l’ Escola Universitària d'Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa (EUIT) 
pel de Campus Universitari en Ciències de la Salut de Terrassa (UCS). 
 
SEGON. Elevar l’acord anterior al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències. 
 
TERCER. Encarregar la vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent que faci el seguiment de l’acompliment dels acords 

anteriors. 
 
QUART. Comunicar aquests acords a la Fundació per a la Docència Sant Llàtzer i a l’Àrea d’Afers Acadèmics als 
efectes oportuns. 
 
CINQUÈ. Comunicar els presents acords al vicegerent d'Ordenació Acadèmica per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius. 

http://www.uab.cat/doc/Modificacio_normativa_comissionsCG101220
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Acord  92/2020, de 10 de desembre , del Consell de Govern 
 
Vista la sol·licitud de AUTOCARS R FONT SAU pel que fa a l’autorització d’ús de part del recinte del Parc Mòbil de la 
UAB que no estigui utilitzada per aquesta, per l’aparcament dels seus autobusos. 
  
D’acord amb allò que disposen l’article 80 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, en relació 

amb els articles 89.k de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, l’article 28 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, 
l’article 70 del Decret 323/1983, de 14 de juliol, pel qual es va aprovar el Reglament de Patrimoni de la Generalitat 
de Catalunya, l’article 86.2, 92 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les administracions públiques, 
i els articles 207.2 dels Estatuts.   
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

    
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector d’Economia, s'eleva al Consell de 
Govern de la UAB, el Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER. Autoritzar l’ús de terrenys de titularitat de la UAB a AUTOCARS R FONT SAU d’acord amb les següents 

condicions: 
 
- Objecte: porció de terreny de part de la superfície del recinte del Parc Mòbil de la UAB que no sigui utilitzada 

per aquesta Universitat. 
 
- Cànon: 118 euros (IVA exclòs) per cada plaça de 12 metres i per períodes mensuals complerts. En cas 

d’ocupacions inferiors a un mes, es realitzarà el càlcul proporcional. 
 

- Termini de duració: 2 anys, des de l’1 de setembre de 2020 fins el 31 d’agost de 2022, i podrà prorrogar-se per 

dos períodes anuals successius, fins un màxim de 4 anys, incloses període inicial més pròrrogues, o sigui, fins 
el 31 d’agost de 2024. 
 

- Destinació: El destí del dret d’ús objecte d’autorització serà l’apartament dels autobusos de AUTOCARS R FONT 

SAU. 
  
SEGON. Autoritzar el rector, 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. 
 
TERCER. Encarregar al vicerector d’Economia de la UAB que faci el seguiment de l’acompliment d’aquest acord. 

 
QUART. Elevar al Consell Social el present acord, per tal que exerceixi les seves competències.  
 
CINQUÈ. Comunicar el present acord a la vicegerent d’Economia de la UAB. 
 

 

Acord  93/2020, de 10 de desembre , del Consell de Govern 
 
Atès que des del 27 de juliol de 2015  FORMAT EN FORMACIÓ PROFESSIONAL, S.L., ve gaudint l'ús dels espais, 
ubicats al Servei d’Activitat Física de la UAB per gestionar mòduls d’ensenyament en activitats de caràcter esportiu, 
en grau superior i grau mitjà. 
 
Atès que FORMAT EN FORMACIÓ PROFESSIONAL, S.L. és titular de l’Escola Vitae de formació professional amb un 

projecte educatiu propi i singular que té com a missió contribuir a la formació integral de l’alumnat i educar-lo per 
a que esdevingui una persona autònoma i respectuosa amb el seu entorn, preparar-lo per a la incorporació al món 
laboral i per a la continuïtat en el sistema educatiu. Formen i eduquem a tècnics esportius amb l’objectiu de fer que 
esdevinguin professionals competents, polivalents, autònoms, creatius, proactius i cooperatius. 
 
Atès que FORMAT EN FORMACIÓ PROFESSIONAL, S.L. ha sol·licitat la renovació de l’autorització d’ús d’espais en els 
següents termes:  
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1. Espais docents i administratius: 3 mòduls prefabricats (en total 220m2) ubicada segons plànol de situació annex. 
1 espai polivalent situat al costat de la sala de màquines del poliesportiu, a la sortida dels camps exteriors de gespa 

82 m2  
1 espai de recepció i coordinació docent situat a la recepció del poliesportiu.  
I de cara al nou conveni es preveu l’ús opcional i en funció de la demanda de grups classe d’un nou mòdul (60m2) 
que s’instal·laria en la pista de frontó. L’autorització per a la utilització d’aquest espai s’acordarà cada 30 de juny i 
de manera anual. La seva autorització dependrà del nombre de grups classe i de les necessitats acadèmiques de 
cada curs. Així mateix, aquesta ampliació inclou l’ús d’un despatx situat a la primera planta del poliesportiu i que 

s’usarà com a sala de professors.  
 
2. Espais esportius exteriors: Camps de futbol 7, camp de futbol 5, frontó, pistes de pàdel, pistes de tennis, pista 
de sorra de voleibol platja.  
3. Espais esportius interiors: Poliesportiu, sales d’activitats dirigides ritmes 1 i ritmes 2, sala de boxing, sala de 
cycling, pistes d’esquaix, sala de fitnes, piscina gran i piscina petita.  
4. Altres espais: Vestidors del poliesportiu, de la piscina i wc.  

 
El calendari per usar les instal·lacions esportives de la UAB coincideix amb l’inici i final del curs acadèmic i va des 
de l’1 de setembre al 31 de juliol. L’horari d’us està previst de dilluns a divendres i en la franja de les 8:00h a les 
15:00h. 
 
Sota les següents condicions:  

Preu:  

o 10.500€ (+iva) / grup sense mòdul del frontó (inclou despatx de professors)  
o 11.500€ (+iva) / grup inclou mòdul del frontó  
(El preu per grup es decidirà any a any i en data límit 30 de juny i mentre duri el contracte)  
Termini: 4 cursos acadèmics, des de l’1 de setembre de 2021 fins el 31 d’agost de 2025. 
Destinació: Activitats pròpies de l’objecte social de la companyia. 
Règim d’ús: L’atorgament del present conveni faculta a FORMAT EN FORMACIÓ PROFESSIONAL a usar les 

instal·lacions objecte de la cessió d’ús. Detalls dels usos que el SAF podrà fer amb la instal·lació dels nous 
mòduls prefabricats durant els períodes no lectius:   
- Menjador dels Campus Esportius. 

- Espai lúdic dels Campus Esportius. 
- Espai alternatiu i complementari pels Campus Esportius. 
- Espai alternatiu i complementari per grups d'entrenament  de les Escoles Esportives (per motius 

d’inclemències meteorològiques: pluja, fred, calor, vent….) 

- Espai alternatiu i complementari per grups d'entrenament nacionals i internacionals. 
- Magatzem de material esportiu fungible. 
- Arees de briffing i meeting point de tornejos i activitats competitives pròpies i d'operadors externs (pe. 

Fundació Valldor 7). 
 
Vist allò que disposa l’article 92 la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les Administracions Públiques, 
l’article 28 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, l’article 70 del decret 323/1983, de 14 de juliol, del reglament del patrimoni de 
Catalunya i l’article 207.2 dels Estatuts de la UAB.  
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

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

 
ACORDS 
 
PRIMER. Autoritzar l’ús dels espais que es passen a relacionar ubicats al Servei d’Activitats Físiques de la Universitat 
Autònoma de Barcelona a FORMAT EN FORMACIÓ PROFESSIONAL, S.L.:  
 
1. Espais docents i administratius: 3 mòduls prefabricats (en total 220m2) ubicada segons plànol de situació annex 

(document). 
1 espai polivalent situat al costat de la sala de màquines del poliesportiu, a la sortida dels camps exteriors de gespa 
82 m2  
1 espai de recepció i coordinació docent situat a la recepció del poliesportiu.  
I de cara al nou conveni es preveu l’ús opcional i en funció de la demanda de grups classe d’un nou mòdul (60m2) 
que s’instal·laria en la pista de frontó. L’autorització per a la utilització d’aquest espai s’acordarà cada 30 de juny i 
de manera anual. La seva autorització dependrà del nombre de grups classe i de les necessitats acadèmiques de 

http://www.uab.cat/doc/Cessio_us_espais_FORMAT_CG101220
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cada curs. Així mateix, aquesta ampliació inclou l’ús d’un despatx situat a la primera planta del poliesportiu i que 
s’usarà com a sala de professors.  
 

2. Espais esportius exteriors: Camps de futbol 7, camp de futbol 5, frontó, pistes de pàdel, pistes de tennis, pista 
de sorra de voleibol platja.  
3. Espais esportius interiors: Poliesportiu, sales d’activitats dirigides ritmes 1 i ritmes 2, sala de boxing, sala de 
cycling, pistes d’esquaix, sala de fitnes, piscina gran i piscina petita.  
4. Altres espais: Vestidors del poliesportiu, de la piscina i wc.  
 

El calendari per usar les instal·lacions esportives de la UAB coincideix amb l’inici i final del curs acadèmic i va des 
de l’1 de setembre al 31 de juliol. L’horari d’us està previst de dilluns a divendres i en la franja de les 8:00h a les 
15:00h. 
 
Sota les següents condicions:  

Preu:  
o 10.500€ (+iva) / grup sense mòdul del frontó (inclou despatx de professors)  

o 11.500€ (+iva) / grup inclou mòdul del frontó  
(El preu per grup es decidirà any a any i en data límit 30 de juny i mentre duri el contracte)  
Termini: 4 cursos acadèmics, des de l’1 de setembre de 2021 fins el 31 d’agost de 2025. 
Destinació: Activitats pròpies de l’objecte social de la companyia. 
Règim d’ús: L’atorgament del present conveni faculta a FORMAT EN FORMACIÓ PROFESSIONAL a usar les 
instal·lacions objecte de la cessió d’ús. Detalls dels usos que el SAF podrà fer amb la instal-lació dels nous 
mòduls prefabricats durant els períodes no lectius:   

- Menjador dels Campus Esportius. 
- Espai lúdic dels Campus Esportius. 
- Espai alternatiu i complementari pels Campus Esportius. 
- Espai alternatiu i complementari per grups d'entrenament  de les Escoles Esportives (per motius 

d’inclemències meteorològiques: pluja, fred, calor, vent….) 
- Espai alternatiu i complementari per grups d'entrenament nacionals i internacionals. 

- Magatzem de material esportiu fungible. 
- Arees de briffing i meeting point de tornejos i activitats competitives pròpies i d'operadors externs (pe. 

Fundació Valldor 7). 

 
SEGON. Autoritzar el rector, 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. 

 
TERCER. Encarregar al vicerector d’Economia que faci el seguiment de l’acompliment d’aquest acord. 
 
QUART.- Elevar al Consell Social el present acord, per tal que exerceixi les seves competències.  
 
CINQUÈ.- Comunicar el present acord al director del Servei d’Activitat Física. 
 

 
Acord  94/2020, de 10 de desembre , del Consell de Govern 
 
L’article 127.2.f) de la Llei1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya estableix que integren la Conferència 
General del Consell Interuniversitari de Catalunya, entre d’altres, tres representants de la comunitat universitària 

de cadascuna de les universitats públiques i privades, nomenats d’acord amb el que estableixi el consell de govern 

o les normes d’organització i de funcionament respectius, les quals, en tot cas, han de garantir la representació dels 
estudiants. 
 
En data 4 de març de 1999 la Junta de Govern (òrgan anterior a l’actual Consell de Govern) va acordar designar 
com a representants d’aquesta Conferència General dos vicerectors i un estudiant nomenats per la mateixa Junta 
de Govern. 
 

Per acord del Consell de Govern de data 14 de juliol de 2016 es van designar representants en la Conferència 
General del Consell Interuniversitari de Catalunya la secretària general i el vicerector de Programació Acadèmica i 
de Qualitat. 
 
Atès el canvi d’Equip de Govern, correspon ara la designació d’aquests dos representants. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
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Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, el Consell de Govern ha adoptat els següents  
 

ACORDS 
 
PRIMER.- Designar la persona que ocupi la Secretaria General i la persona que ocupi el Vicerectorat amb 
competències en matèria de programació acadèmica com a representants del Consell de Govern en la Conferència 
General del Consell Interuniversitari de Catalunya, en substitució dels que han causat baixa. 
 

SEGON.- Comunicar aquest acord a les persones interessades i al Consell Interuniversitari de Catalunya. 
 
 

I.4. Comissions del Consell de Govern 
 

I.4.1. Comissió d’Afers Acadèmics 
[tornar a l’índex] 

 

 
Acord 069/2020, de 1 de desembre de 2020 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 

 

ACORDS 
 

Aprovar l'acta de la sessió de 3 de novembre de 2020 
  

  

Acord 070/2020, de 1 de desembre de 2020 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 

Vista la proposta de la vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent de planificació de la docència del segon semestre 

del curs 2020-2021.  
 

Atesa la necessitat d’implementar l’organització de la docència per al segon semestre del curs 2020-2021 arran de 
la situació sanitària actual.  
 
Vista la Instrucció 11/2020 sobre planificació de la docència i de la matrícula del curs 2020-2021, aprovada per 
acord del Consell de Govern de 2 de juliol de 2020, i modificada per acord del 21 de juliol de 2020, que estableix en 

el punt 4 que la docència del primer semestre serà mixta i la del segon semestre presencial, i que en funció de les 
restriccions que imposi la situació sanitària, amb data límit de 20.12.2020 es decidirà si cal o no fer l'adaptació a un 
model de docència mixta per a les assignatures del segon semestre.  
 
Vista la RESOLUCIÓ SLT/2983/2020, de 21 de novembre, 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, 
que estableix en el punt 15 que en l'àmbit de les universitats catalanes, tota la docència ha de ser virtual i només 

es mantindran com a excepció les pràctiques i les avaluacions, extremant les mesures de protecció.  
 
Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, 
segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 30 d’octubre de 2019, pel que fa a les 

competències de la Comissió d'Afers Acadèmics. 
 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

Primer. Informar favorablement sobre l’adaptació a un model de docència mixta de les assignatures del segon 
semestre del curs 2020-2021. 
Segon. Elevar el present acord al Consell de Govern perquè l’aprovi, si escau 
  

 
  
Acord 071/2020, de 1 de desembre de 2020 , Comissió d'Afers Acadèmics 
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Vista la proposta de la vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent d’establir l’oferta de programació dels màsters 
universitaris de la UAB per al curs 2021-2022. 
 

Atesa la necessitat d’ordenar la programació docent del màsters per al curs 2021-2022, en el marc dels criteris de 
programació dels estudis oficials de la UAB. 
 
Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, 
segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 30 d’octubre de 2019, pel que fa a les 
competències de la Comissió d'Afers Acadèmics.  

  
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

Primer.- Aprovar l’oferta de programació dels màsters universitaris de la UAB per al curs 2021-2022. 
Segon.- Encarregar a la vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent el seguiment de l’acord primer. 

Tercer.- Comunicar aquests acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per fer-los efectius. 
  

  

Acord 072/2020, de 1 de desembre de 2020 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 

Vistes les diverses peticions de creació i de modificació de títols de màster propi i de diploma de postgrau que han 
estat presentades a l'Escola de Postgrau, i 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.f i 171.1 dels Estatuts de la UAB sobre la creació de titulacions pròpies de la UAB. 
  
Vist l'article 12.4.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 

UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 30 d’octubre de 2019, pel que fa a les 
competències de la Comissió d'Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que haurà 

d'aprovar el Consell de Govern sobre creació d'ensenyaments i títols de primer cicle, segon cicle i formació 
permanent. 
  
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

Primer. Informar favorablement sobre la creació de títols de màster propi i de diploma de postgrau.  
 

Segon. Elevar aquest acord al Consell de Govern perquè l’aprovi, si escau. 
  

   
Acord 073/2020, de 1 de desembre de 2020 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 

Vistes les propostes d’aprovació i de modificació de plans d’estudis de màsters i de diplomes de postgrau presentades 
a l'Escola de Postgrau, i després de revisada la documentació justificativa corresponent que acredita que les 
propostes reuneixen els requisits exigits per a la seva aprovació i modificació. 
  
Atesa la necessitat d’implementar les propostes que es presenten per tal de satisfer la demanda d’aquests estudis. 

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

posteriors modificacions, sobre els plans d’estudis dels títols de màster. 
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Vist l’article 285.2 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat 
amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011, sobre els plans d’estudis 
de les diplomatures de postgrau. 

  
Vist l'article 12.3.a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 30 d’octubre de 2019, pel que fa a les 
competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon aprovar els plans d’estudis de tots 
els estudis de primer cicle, segon cicle i formació permanent conduents a títols oficials i a títols propis i informar-ne 
al Consell Social, així com les modificacions derivades de la seva aplicació. 

  
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

Primer. Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la creació del pla d’estudis del màster propi i dels diplomes 
de postgrau següents: 

- Màster en Famacovigilància i Farmacoepidemiologia  
- Diploma de Postgrau en Infermeria d'Hospitalització Quirúrgica. Pràctica Clínica Avançada  
- Diploma de Postgrau en Pneumologia Avançada  

Segon.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la modificació del pla d’estudis del Màster propi següent: 
- Màster en Business Management  
 
Tercer. Encarregar a la Vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent l’execució i el seguiment d’aquests acords. 
Quart. Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per fer-los efectius. 
  

  
Acord 074/2020, de 1 de desembre de 2020 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 

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

  
Atesa la necessitat d’implementar la proposta que es presenta per tal de satisfer la demanda d’aquests estudis. 
  

Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
  
Vist l’article 305 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb 
el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011 i les seves posteriors 
modificacions, sobre les propostes de cursos d’especialització. 
  

Vist l’article 306 de  l’esmentada normativa, que estableix que  les propostes de cursos d’especialització són 
aprovades per la Comissionada per l’Escola de Postgrau i de la Formació Contínua i que la comissió del Consell de 
Govern amb competències sobre l’ordenació acadèmica dels estudis de postgrau ha de ser informada periòdicament 
sobre les propostes aprovades. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

Primer. Considerar-se assabentada de l’aprovació del curs d’especialització. [Document] 
 
Segon. Encarregar a la vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent el seguiment de l’acord primer. 

 
Tercer. Comunicar aquests acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 

necessàries per fer-los efectius. 
  

  

  
Acord 075/2020, de 1 de desembre de 2020 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 

http://www.uab.cat/doc/Informacio-sobre-creacio-cursos-especialitzacio-011220
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Vista la proposta de la vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent d’aprovació de la modificació de memòries de títols 
de grau que han estat presentades pels centres corresponents. 
 

Atès la necessitat de modificar les memòries de títols de Grau que es presenten, per tal d’adequar-la a les necessitats 
actuals. 
 
Vist l’article 28 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 
universitaris oficials, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, que regula la modificació dels plans d’estudis 
conduents a l’obtenció de títols oficials ja verificats. 

 
Vist l'article 12.3.a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 30 d’octubre de 2019, pel que fa a les 
competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon, per delegació del Consell de Govern, 
l’aprovació dels plans d’estudis dels estudis de primer cicle que condueixen a l’obtenció de títols oficials i de títols 
propis i informar-ne el Consell Social, així com aprovar les modificacions derivades de l’aplicació. 

 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

Primer. Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la modificació de la memòria dels títols de Grau següents:  
• Enginyeria d’Automoció  
• Enginyeria en Organització Industrial  
• Filosofia  
• Història de l’Art  

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

   

Acord 076/2020, de 1 de desembre de 2020 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 

Vista la proposta de la vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent d’Aprovació de la modificació de memòries de 
minor. 
 

Vista la necessitat de modificar el pla d’estudis del minor abans esmentat per tal d’adaptar-lo a les necessitats 
actuals. 
  
Vist l’article 15.3 del Text refós de la normativa sobre organització acadèmica complementaria de la normativa 
acadèmica de caràcter general de la UAB, aprovada pel Consell de Govern de 19 d’octubre de 2011, i les seves 
posteriors modificacions, que estableixen la comissió del Consell de Govern amb competències sobre l’ordenació 
acadèmica dels ensenyaments de grau ha d’aprovar qualsevol modificació, desprogramació o extinció del pla 

d’estudis del minor. 
  
Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, 
segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 30 d’octubre de 2019, pel que fa a les 
competències de la Comissió d’Afers Acadèmics. 
 

 Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

Primer. Aprovar la modificació del pla d’estudis dels minors següents: 
• Ciències del Llenguatge  
• Cultura Clàssica  
• Estudis de Gènere  
• Estudis Literaris i Culturals  
• Italià  

Segon. Encarregar a la vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent l'execució i el seguiment de l’acord primer. 
Tercer. Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius, garantint la seva difusió. 
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Acord 077/2020, de 1 de desembre de 2020 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 

Vista la proposta de la vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent d’informe sobre l’extinció d’un títol de Grau que ha 
estat presentada pel centre corresponent. 

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

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

 
Vist l’article 226 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb 
el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011 i les seves posteriors 

modificacions, sobre la creació i modificació de títols de màster universitari. 
 

Vist l’article 12.4.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 30 d’octubre de 2019, pel que fa a les 
competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que haurà 
d’aprovar el Consell de Govern sobre supressió d’ensenyaments i títols de segon cicle. 

 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

Primer. Informar favorablement sobre la extinció del títol de grau següent: 
• Llengua i Literatura Espanyoles  
Segon. Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació. 
  

  
Acord 078/2020, de 1 de desembre de 2020 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 

Vista la proposta de la vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent d'aprovació de l’oferta d’estudis i de places per a 
l’accés a la universitat mitjançant l’acreditació de l’experiència laboral o professional per al curs acadèmic 2021-

2022. 
  
Vist l'article 36 del Reial Decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condiciones per a l’accés als 
ensenyaments universitaris oficials de grau, el qual disposa, que l’accés mitjançant l’acreditació d’experiència laboral 
o professional es realitzarà respecte a uns ensenyaments concrets oferts per la universitat. 
  

Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, 
segons la redacció donada per l'acord del Consell de Govern de data 30 d’octubre de 2019, pel que fa a les 
competències de la Comissió d'Afers Acadèmics. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

Primer. Aprovar, per delegació del Consell de Govern, l'oferta d'estudis i de places per a l'accés als graus mitjançant 

l'acreditació de l'experiència laboral o professional per al curs acadèmic 2021-2022.   
Segon. Encarregar a la vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent l'execució i el seguiment de l’acord primer. 
Tercer. Comunicar els presents acords al vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius. 
  

  

Acord 079/2020, de 1 de desembre de 2020 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 

Vista la proposta de la vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent d’aprovació de l’oferta d’activitats de reconeixement 

acadèmic en crèdits per a la participació en activitats universitàries culturals, esportives, de representació 
estudiantil, solidàries i de cooperació per al curs acadèmic 2020-2021. 
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Atesa la necessitat d’implementar l’oferta d’activitats de reconeixement acadèmic en crèdits per a la participació en 
activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació per al curs 
acadèmic 2020-2021. 

 
Vist l'article 12.8 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments 
universitaris oficials, que disposa que els estudiants podran obtenir reconeixement acadèmic en crèdits per la 
participació en activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació. 

 
Vist que els articles 89.1.b i 95 i següents del Text Refós de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis 

universitaris regulats de conformitat amb al Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, aprovat per l'acord del Consell 
de Govern de 2 de març de 2011, i les seves posteriors modificacions, que regulen el reconeixement de les activitats 
abans esmentades. 

 
Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, 
segons la redacció donada per l'acord del Consell de Govern de data 30 d’octubre de 2019, pel que fa a les 
competències de la Comissió d'Afers Acadèmics. 

 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

Primer. Aprovar les activitats susceptibles de reconeixement acadèmic per al curs 2020-2021.[Document]  
Segon. Encarregar a la vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent l’execució i el seguiment de l’acord primer. 
Tercer. Comunicar aquests acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per fer-los efectius. 
  

  

Acord 080/2020, de 1 de desembre de 2020 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 

Vista la proposta de la vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent de modificació de memòries de títols de màster 
universitari que han estat presentades pels centres corresponents. 

 

Atesa la necessitat de modificar les memòries dels títols de màster universitari que es presenten, per tal d’adequar-
les a les necessitats actuals. 

 
Vist l'article 28 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 
universitaris oficials, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, que regula la modificació dels plans d’estudis 
conduents a l’obtenció de títols oficials ja verificats. 

 
Vist l’article 12.3.a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 

UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 30 d’octubre de 2019, pel que fa a les 
competències de la Comissions d'Afers Acadèmics, que estableix que li correspon aprovar els plans d’estudis 
conduents a l’obtenció de títols de segon cicle i informar-ne al Consell Social, així com aprovar les modificacions 
derivades de l’aplicació. 

 
 Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

Primer. Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la modificació de les memòries dels títols de màster universitari 
següents: 
• Egiptologia  
• Elaboració de Diccionaris i Control de Qualitat del Lèxic Espanyol  
• Estudis Anglesos Avançats  
• Musicologia, Educació Musical i Interpretació de la Música Antiga 
Segon. Encarregar a la vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent l'execució i el seguiment de l’acord primer. 

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

   
Acord 081/2020, de 1 de desembre de 2020 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 

http://www.uab.cat/doc/AprovacioActivitatsDonenDretReconeixementAcademicGrausSegonSemestreCurs20-21-011220
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Vista la proposta de la vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent d'aprovació de la convocatòria del III Premi a 
l’Excel·lència Docent de la UAB, convocatòria 2019-2020. 
 

Atès que la Universitat Autònoma de Barcelona té la voluntat de valorar l’activitat docent del professorat i d’impulsar 
la innovació i la millora constant de la docència universitària, i que el plantejament d’aquest premi està orientat a 
identificar i valorar la trajectòria del professorat que hagi desenvolupat una activitat especialment remarcable en 
aquest àmbit.  
   
Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, 

segons la redacció donada per l'acord del Consell de Govern de data 30 d’octubre de 2019, pel que fa a les 
competències de la Comissió d'Afers Acadèmics. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent, 
la Comissió d’Afers Acadèmics de la UAB ha adoptat el següent 
 

ACORDS 
 

Primer. Aprovar la convocatòria del III Premi a l’Excel·lència Docent de la UAB, convocatòria 2020-2021.[Document] 
Segon. Encarregar a la vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent l'execució i el seguiment de l’acord primer. 

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

I.4.2. Comissió d’Investigació 
[tornar a l’índex] 

  
Acord 033/2020, de 16 de desembre de 2020 , Comissió d'Investigació 
 

ACORDS 
 

Aprovar l'acta de la sessió del dia 4 de novembre de 2020. 
  

  
Acord 034/2020, de 16 de desembre de 2020 , Comissió d'Investigació 
 

Atesa la crisi sanitària que el món està vivint com a conseqüència de la pandèmia generada per la COVID-19. 
 
Atesa la iniciativa científica impulsada per les institucions de la Unió Europea per tal de promoure i compartir de 
forma oberta els resultats científics obtinguts pels investigadors d’arreu del món en les seves tasques d’investigació 
a través de la subscripció per part de les institucions de recerca el Manifesto for EU Covid-19 Research (document 

1). 
  
Vist l'article 16.4.c) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 30 d’octubre de 2019, pel que fa a les 
competències de la Comissió d’Investigació, que estableix que li correspon informar de les propostes que han de ser 
discutides i, si escau, aprovades pel Consell de Govern pel que fa a Disposicions normatives en matèria 
d’investigació. 

 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.-  Informar favorablement l’adhesió de la Universiitat Autònoma de Barcelona al minifesto for EU Covid-19 
Research. 
SEGON.- Elevar aquests acords al Consell de Govern perquè exerceixi les seves competències. 
TERCER.- Encarregar al vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment d’aquests acords. 

QUART.- Comunicar els presents acords al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries 
per a fer-los efectius. 
  

  
Acord 035/2020, de 16 de desembre de 2020 , Comissió d'Investigació 
 

http://www.uab.cat/doc/ConvocatoriaIIIPremiExcelenciaDocentUAB-curs20-21-011220
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Vista la proposta del vicerector de Recerca i de Transferència de Coneixements on proposa la modificació d’adscripció 
d’activitat investigadora de personal acadèmic a CERS/Instituts. 
Atès que es vol modificar les adscripcions d’alguns investigadors, d’acord amb el llistat que s’adjunta com a 

document 1. 
Vists els articles 22.2 i 23.3 de la Normativa de la Universitat Autònoma de Barcelona en matèria d’Investigació, 
aprovada per acord del Consell de Govern de data 30 de gener de 2020, segons els quals, l’adscripció i la 
desadscripció de la recerca del personal acadèmic d’un departament de la UAB a una estructura de recerca pròpia 
haurà de ser informada favorablement per la Comissió d’Investigació de la UAB, i serà autoritzada mitjançant 
resolució del vicerector competent en matèria de recerca.   

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Informar favorablement la modificació d’adscripció de la recerca del doctor Colleen Boland, del 
Departament de Dret Públic i Ciències Historicojurídiques en el sentit d’adscriure el 50% de l’esmentada activitat al 
Centre d’Estudis i de Recerca ‘Institut d’Estudis Europeus.   

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

per a fer-los efectius. 
  

  
Acord 036/2020, de 16 de desembre de 2020 , Comissió d'Investigació 
 

Atès que l’article 8 de la Normativa de la UAB en matèria d’investigació aprovat pel Consell de Govern de data 30 
de gener de 2020 (NI) regula com a estructura de recerca el Grup de Recerca singulars UAB com aquells grups que 
no han estat encara reconeguts per la Generalitat de Catalunya en espera de convocatòria, però que acrediten els 
requeriments de la Generalitat de Catalunya.. 
 

Atès que una sèrie d’investigadors han demanat el reconeixement d’estructures de recerca com a Grup de Recerca 
Singular . 
 

Atès la revisió de les condicions dels grups de recerca que sol·liciten el reconeixement com a grup de recerca 
Singular. 
 

Vists els article 9.2 de la NI que estableixen que les sol·licituds de reconeixements de Grups de Recerca Singulars 
requereixen un acord de la Comissió d’Investigació per tal d’aprovar, si escau, aquest reconeixement, motiu pel qual 
la presidenta sotmet a consideració les esmentades sol·licituds als membres de la Comissió.  
Vist l'article 16.1.b) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 30 d’octubre de 2019, pel que fa a les 
competències de la Comissió d’Investigació, que estableix que li correspon aprovar i resoldre els assumptes derivats 
de l’aplicació de les normatives aprovades en matèria d’investigació pel Consell de Govern, i interpretar i 

desenvolupar els aspectes no previstos, d’acord amb els principis generals establerts respecte d’aquesta qüestió.  
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.-  Aprovar el reconeixement com a Grup de Recerca Singular Reconèixer al grup El Talmud llatí i el diàleg 

interreligiós a l'Edat Mitjana (LATTAL) fins a la propera convocatòria de SGR, on hauria de demanar el reconeixement 
com a SGR propi i no participar cap membre en cap altre. 
Desestimar la sol·licitud de reconeixement del Grup de Recerca sobre Violència i Relacions Afectives en la Família i 

Violència en el Treball (VIPAT) com a grup de recerca singular.  
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. 
  

  
Acord 037/2020, de 16 de desembre de 2020 , Comissió d'Investigació 
 

ACORDS 
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Aprovar, prorrogar tres mesos més la possibilitat que el Personal Investigador en Formació pugui executar les 
estades breus del 2020 durant tres mesos més, fins el juny de 2021, en lloc de març de 2021. 
  

 
I.4.3. Comissió de Personal Acadèmic 

[tornar a l’índex] 

 
  
Acord 054/2020, de 18 de desembre de 2020 , Comissió de Personal Acadèmic 
 

ACORDS 
 

Aprovar l'acta de 25 de novembre de 2020 
  

  
Acord 055/2020, de 18 de desembre de 2020 , Comissió de Personal Acadèmic 
 

Vista la llei 1/1998 de 7 de gener de Política Lingüística i la Llei 1/2003 del 19 de febrer d’Universitats de Catalunya 
i particularment el Decret 128/2010 de 14 de setembre, sobre l’acreditació del coneixement lingüístic del professorat 
de les universitats del sistema universitari de Catalunya, que estableix que el professorat permanent de les 
universitats catalanes haurà de demostrar un nivell de competència en llengua catalana en aconseguir una plaça 
permanent en un termini de dos anys a comptar a partir del moment de la obtenció de la plaça. 
 

Vist el capítol IX del Reglament de Personal Acadèmic, aprovat per acord del Consell de Govern en data 17 de 
novembre de 2010 i modificat en diverses ocasions, que regula els aspectes lingüístics associats a la docència. 
 
Vista la conveniència d’assegurar el compliment d’aquestes previsions legals.  
 
Vist l'article 18.1 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 

UAB, pel que fa a les competències de la Comissió de Personal Acadèmic.  
 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.-  Informar favorablement el pla per a la regularització del seguiment de la competència en llengua catalana 
del professorat permanent de la UAB.  
 

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

  
Acord 056/2020, de 18 de desembre de 2020 , Comissió de Personal Acadèmic 
 

ist el decret 237/2003, de 8 d’octubre, pel qual s’aproven els Estatuts de la UAB, els quals regulen als articles 136 i 
141 que el Consell de Govern ha de reglamentar el procediment dels concursos d’accés a places de cossos docents 
i de personal contractat i les proves corresponents.  
 

Vist el Reglament de Personal Acadèmic, aprovat en data 17 de novembre de 2010 i modificat en diverses ocasions, 

que regula els concursos d’accesos dels cossos docents universitaris i del professorat contractat. 
 
Ateses les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia del COVID-19 
establertes tant a nivell autonòmic com estatal i europeu, que comporten una restricció de la mobilitat, la qual cosa 
fa necessari interpretar les previsions de les bases de les convocatòries dels concursos d’acord amb les previsions 
legals sobre procediment administratiu comú i sobre règim jurídic del sector públic tant pel que fa al dret dels 
concursants a relacionar-se telemàticament amb la Universitat, com el dret de les comissions avaluadores dels 

concursos, com a òrgans col·legiats, a reunir-se telemàticament. 
 
Vist l'article 18.1 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, aprovat per acord del consell de govern de 21 d’abril de 2005 i modificat en diverses ocasions, pel que fa a les 
competències de la Comissió de Personal Acadèmic.  
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
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ACORDS 
 

PRIMER.- Informar favorablement el Protocol sobre la realització a distància i per mitjans telemàtics dels concursos 
per al personal acadèmic permanent i temporal de la UAB, i elevar-lo al Consell de Govern per tal que exerceixi les 

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

   

Acord 057/2020, de 18 de desembre 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, es presenta 
a la Comissió de Personal Acadèmic de la UAB la següent 
 

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. 
  

  
Acord 058/2020, de 18 de desembre 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. 
  

http://www.uab.cat/doc/Aprovacio-concursosPDI-permanent-181220
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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 142 i següents dels Estatuts de la UAB que regulen la provisió de places de lector. 
 
Vist l’acord del Govern de la Generalitat de 16 de maig del 2017, pel qual s’aprova el Pla Serra  Húnter per al període 
2016-2020, i es concreten les seves característiques i el conveni entre el Departament d’Empresa i Coneixement i 
les universitats públiques catalanes per al desenvolupament del Pla Jaume Serra Húnter de professorat contractat 

en el període 2016-2020; i els acords del Consell Interuniversitari de Catalunya, de 22 de juny de 2017 i 27 d’octubre 
de 2017, sobre la contractació de personal docent i investigador Serra Húnter a les universitats públiques catalanes 
durant l’any 2017. 
 
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. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar, si escau, la convocatòria de concursos per a la contractació de nou professorat acadèmic 
temporal, [Document]. 

 
SEGON.- Encarregar  al vicerector de Personal Acadèmic  l'execució i el seguiment d’aquest acord. 
  

   
Acord 059/2020, de 18 de desembre de 2020 , Comissió de Personal Acadèmic 
 

Vist el document de reconeixement d’altres activitats docents, aprovat per acord de la Comissió de Personal 
Acadèmic de data  24 de gener de 2018 i modificat en data 21 de febrer de 2019.  
 
Vista la conveniència de modificar l’esmentat document.  

 
Vist l'article 18.1 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, pel que fa a les competències de la Comissió de Personal Acadèmic.  
 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.-  Aprovar la modificació del document de reconeixement d’altres activitats docents. [Document] 
 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
  

   

Acord 060/2020, de 18 de desembre de 2020 , Comissió de Personal Acadèmic 
 

Vist el Reial Decret 711/1982, de 17 de març, pel qual s’aprova el Reglament de la Medalla al Mèrit en el Treball, 
concedida pel Ministeri de Treball i Economia Social. 
 

http://www.uab.cat/doc/Aprovacio-concursosPDI-temporal-181220
http://www.uab.cat/doc/Reconeixement-altres-activitats-docents-181220
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Atès que l’esmentat Reglament preveu que la medalla al mèrit en el treball és una condecoració civil que es concedeix 
en mèrit a una conducta socialment útil i exemplar en l'acompliment dels deures que imposa l'exercici de qualsevol 
treball, professió o servei, habitualment exercit per la persona concessionària, o en reconeixement per compensació 

de danys i sofriments patits en el compliment d'aquest mateix deure professional.  
 
Que el Reglament també preveu que s'iniciarà l'expedient, excepte en el cas que s'instrueixi d'ofici, mitjançant 
instància dirigida al Ministre de Treball i Economia Social, la qual s’haurà de presentar davant la Direcció Provincial 
de Treball i Seguretat Social competent per raó de domicili de beneficiari. No podrà iniciar-se la tramitació de cap 
expedient a instància del propi interessat. En l'escrit es faran constar succintament els mèrits que concorren en la 

persona interessada. La tramitació s'efectuarà a la Direcció Provincial de Treball i Seguretat Social, que requerirà 
informe de la Inspecció de Treball. Un cop conclòs l'expedient, serà sotmès a la Junta consultiva de la Direcció, que 
informarà en sentit favorable o desfavorable, amb indicació dels motius en què basa la seva opinió. L'expedient serà 
enviat al Ministeri de Treball i Economia Social, que formularà la proposta de Reial Decret o d'ordre que correspongui. 
 
Vist l'article 18.1 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, aprovat per acord del consell de govern de 21 d’abril de 2005 i modificat en diverses ocasions, pel que fa a les 

competències de la Comissió de Personal Acadèmic.  
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar el procediment intern de tramitació dels expedients de Personal Docent i Investigador de la UAB 
que optin a la medalla al mèrit al treball atorgada pel Ministeri de Treball i Economia Social.[Document] 
 

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

  
Acord 061/2020, de 18 de desembre 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 assabentats del reconeixement com a col·laboradors docents en les diverses modalitats 
previstes al Reglament de Personal Acadèmic dels professionals.[Document]. 
 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l’execució i el seguiment d’aquests acords 
  

 
 

I.4.4. Comissió de Transferència de Coneixements i de Projectes Estratègics 
[tornar a l’índex] 

 
 
Acord  9/2020, de 21 de desembre , de la Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes 
Estratègics 
 

Aprovar l’acta de la sessió anterior del dia 5 de novembre de 2020.  
 
 

http://www.uab.cat/doc/ProcedimentInternTramitacioExpedientsPDI-optiMedallaMeritTreball-Ministeri-181220
http://www.uab.cat/doc/Colaboradors-docents-181220
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Acord 10/2020, de 21 de desembre , de la Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes 
Estratègics 
 

Vista la sol·licitud presentada per la doctora Maria Fàtima Bosch Tubert i pel doctor Francesc Gòdia Casablancas 
dirigida a la vicerectora de Recerca i de Transferència de la UAB en relació amb la creació i participació de la UAB 
en una empresa “TRAMONTANE THERAPEUTICS, S.L.” dedicada a desenvolupar solucions terapèutiques per a 
malalties d'alta prevalença, incloent-hi patologies neurodegeneratives i metabòliques, des d'aproximacions de 
teràpia gènica.  
 

 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 “TRAMONTANE THERAPEUTICS, S.L”   
  

 Atès que el comitè ad hoc es reuneix l’11 de desembre de 2020 el qual haurà d’emetre informe preliminar en què 
es valora la proposta presentada.  
 
Vistos els articles 95 i següents de la Normativa de la UAB en matèria d’investigació, aprovada per Acords del Consell 

de Govern de 30 de gener de 2020.  
 
La Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes Estratègics ha adoptat els següents  
  
ACORDS 

 
Primer.- Emetre proposta favorable per aprovar la participació de la Universitat Autònoma de Barcelona en el capital 

social de l’empresa “TRAMONTANE THERAPEUTICS, S.L” a través de la subscripció de 1.000 participacions social, 
per valor de 5.000 €, equivalents al 10% del capital social per part de l’entitat instrumental creada amb aquesta 
finalitat (UABFIRMS, S.L.U.), en els termes  establerts a l’informe preliminar sobre la proposta emesa pel comitè ad-
hoc, reconeixent-ne a “TRAMONTANE THERAPEUTICS, S.L.” la condició d’empresa de base tecnològica de la 
Universitat Autònoma de Barcelona.  
 

Segon.- Comunicar l’anterior acord al Consell Social i elevar les actuacions a aquest òrgan perquè pugui emetre, si 
escau, l’informe escaient.  
 

Tercer.- Encarregar a la vicerectora d’Innovació i de Projectes Estratègics l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
 
Quart.- Comunicar els presents acords al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries 
per a fer-los efectius. 

 
 
Acord 11/2020, de 21 de desembre , de la Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes 
Estratègics 
 
Vista la proposta de la vicerectora d’Innovació i de Projectes Estratègics on proposa la modificació d’adscripció 
d’activitat investigadora de personal acadèmic a institucions de recerca amb personalitat jurídica pròpia de l’Esfera 

UAB. 
 
Atès que es vol modificar les adscripcions d’alguns investigadors. 
 
Vist l’article 33.2 de la Normativa de la Universitat Autònoma de Barcelona en matèria d’Investigació, aprovada per 

acord del Consell de Govern de data 30 de gener de 2020, segons els qual, l’adscripció de la recerca del personal 

acadèmic d’un departament de la UAB a una estructura de recerca amb personalitat jurídica pròpia de l’Esfera UAB, 
haurà de ser informada favorablement per la Comissió competent en matèria de transferència de la UAB, i serà 
autoritzada mitjançant resolució del vicerector competent en matèria de transferència de recerca.   
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
La Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes Estratègics ha adoptat els següents  

 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar les modificacions d’adscripció de la recerca de personal investigador de la UAB en les institucions 

de recerca recollides en el document annex. [Document]  

 

http://www.uab.cat/doc/Adscripcio_personal_investigador_institucions_recerca_211220
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SEGON.-  Comunicar el presents acords a la vicerectora d’Innovació i de Projectes Estratègics i elevar les actuacions 
a aquesta perquè emeti la corresponent resolució i la notifiqui als interessats i òrgans escaients.  
 

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

 
II.  Circulars, instruccions  

i altres resolucions d’àmbit general 
 
 

II.1. Instruccions 
[tornar a l’índex] 

 
Instrucció 19/2020 del gerent de la UAB per la qual es fixen els criteris d’aplicació de les mesures recollides a la 
Resolució SLT/3177/2020, de 4 de desembre, 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] 
 
 

 
 

  

http://www.uab.cat/doc/Instruccio_2020_19
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III.  Convenis  
 
 
III.1. Cercador de convenis 

[tornar a l’índex] 

 

La UAB, d'acord amb els objectius i finalitats establerts en els seus estatuts, té com a principals fites el 
desenvolupament d'un model de docència i d'estudis acadèmics, la projecció de programes d'investigació i 

l'establiment de vincles entre el món científic i acadèmic i la societat. 

Per al desenvolupament d'aquests objectius la Universitat ha de potenciar la seva relació amb la societat, amb altres 

estaments de recerca científica i amb altres agents culturals, socials i del coneixement. 

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

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

Cercador de convenis de la UAB 
 

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

s’actualitza conforme s’incorporen nous convenis a la plataforma de tramitació de la UAB. 
 
Els convenis es poden cercar per nom, abast, institucions i dates. Aquests camps es poden combinar entre ells. 
 

 
 

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

 

 
Nom Abast Institucions Data de 

signatura 

H1035-31413-12964-Conveni de 
col·laboració entre la UAB i la 
Fundació Parc de Recerca UAB 
per substanciar de forma 
conjunta la licitació del contracte 
de serveis d'auditoria dels 
comptes anuals-2018 

  

Establir els termes de la 
substanciació conjunta de la 
licitació del servei d'auditoria 
de comptes 

Fundació Parc de Recerca 
UAB (PRUAB), Univesitat 
Autònoma de Barcelona 

16/07/2018 

H1035-28528-12108-Conveni 
entre la UAB, UB, UPC, UPF, UdG, 
UdL, URV, UOC i UVic per fer 
accions en la comunitat 

universitària el marc de la Xarxa 
d'Emprenedoria Universitària-
2019 

Nou conveni de la Xarxa 
d'Emprenedoria Universitària 
(XEU) per substituir l'actual, 
que finalitza l'1 d'octubre de 

2019 i és improrrogable. 

Universitat de Vic (UVic), 
Universitat Oberta de 
Catalunya (UOC), Universitat 
de Barcelona (UB), 

Univesitat Autònoma de 
Barcelona, Universitat 
Politècnica de Catalunya 
(UPC), Universitat Pompeu 
Fabra (UPF), Universitat de 
Girona (UdG), Universitat de 
Lleida (UdL), Universitat 

Rovira i Virgili (URV) 
  

15/01/2019 

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

H1035-32300-13814-3a Addenda 
per prorrogar el Conveni d'1 de 
setembre de 2016 entre UAB i 
l'Institut Català de les Empreses 
Culturals-2019 

Prorrogar la col·laboració 
entre ambdues entitats per a 
la realització, dins de la 
programació de l'FdC, de 
l'activitat acadèmica 

anomenada Aula de Cinema 
  

Institut Català de les 
Empreses Culturals, 
Univesitat Autònoma de 
Barcelona 

17/07/2019 

H1035-40383-16005-Conveni de 
col·laboració docent entre la 
Universitat Autònoma de 
Barcelona i el Centre de Recerca 

en Agrigenòmica (CRAG) (Sra. 
Mar Ferreira Guerra)-2019 

L'objecte d'aquest conveni 
és establir el marc de 
col·laboració entre la 
Universitat Autònoma de 

Barcelona (UAB) i el CRAG 
en aspectes de col·laboració 
docent (Sra. Mar Ferreira 

Guerra) 
  

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

09/10/2019 

H1035-35615-15543-Conveni de 
col·laboració entre la Facultat de 
Veterinària de la UAB i Rodamons 
de Rubí per a l'esterilització de 
gats-2019 

Establir les condicions que 
regiran entre la UAB i 
Rodamons de Rubí per a 
l'esterilització dels gats 
recollits per ells i 
proporcionats a la UAB. 
  

Rodamons de Rubí, 
Univesitat Autònoma de 
Barcelona 

09/12/2019 

H1035-34758-15362-Cessió sala 
1r maig del Rectorat per formació 
amb la Fundació Paco Puerto-
2020 

es tracta de la cessió de la 
sala 1r maig del Rectorat 
destinada a formació 
organitzada per la Fundació 
Paco Puerto. 
  

Universitat Autònoma de 
Barcelona, Fundació Privada 
per a la Formació i l'Estudi 
Paco Puerto 

22/01/2020 

H1035-58015-17925-Protocol 

general d'actuació entre la UAB i 
Salesians Sarrià en aspectes 
d'assessoraments en els camps 
de la investigació i el 

desenvolupament-2020 

Protocol general d'actuació 

entre la UAB i Salesians 
Sarrià en aspectes 
d'assessoraments en els 
camps de la investigació i el 

desenvolupament 
  

Univesitat Autònoma de 

Barcelona, Salesians Sarrià 

02/03/2020 

H1035-58016-17926-Resolució 
del full d'encàrrec de gestió, d'1 
de març de 2011, entre la UAB i 
la FUAB-2020 

Resolució del full d'encàrrec 
de gestió, d'1 de març de 
2011, entre la UAB i la FUAB 

Fundació Universitat 
Autònoma de Barcelona 
(FUAB), Univesitat 
Autònoma de Barcelona 

  

13/03/2020 

H1035-41474-17178-Convenio 
específico de colaboración 
interuniversitaria entre la UB, la 
UAB, la UPC y el ICFO, para 

realizar de manera conjunta el 

MU en Ciencia y Tecnología 
Cuánticas-2020 

Convenio específico de 
colaboración 
interuniversitaria entre la 
UB, la UAB, la UPC y el 

ICFO, para realizar de 

manera conjunta el MU en 
Ciencia y Tecnología 
Cuánticas 
  

Universitat Autònoma de 
Barcelona, Universidad de 
Barcelona Ministerio de 
Universidades e 

Investigación, Universitat 

Politècnica de Catalunya, 
ICFO 

29/06/2020 

H1035-57341-17481-Pròrroga 

del conveni-marc, de 16 de maig 
de 2018, entre la UAB i 
l'Ajuntament de Barcelona per 
desenvolupar el projecte 
"Barcelona i Universitat: un 
objectiu comú"-2020 

Pròrroga del conveni-marc, 

de 16 de maig de 2018, 
entre la UAB i l'Ajuntament 
de Barcelona per 
desenvolupar el projecte 
"Barcelona i Universitat: un 
objectiu comú" 

  

Ajuntament de Barcelona, 

Univesitat Autònoma de 
Barcelona 

27/07/2020 
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H1035-58024-17933-UAB-Udelas 
(M Docencia y Gestión Univ 20-
21)-2020 
  

UAB-UDELAS (M. Docencia y 
Gestión Univ 20-21) 3010-6 

UAB, Universidad las 
Américas 

21/09/2020 

H1035-41131-16853-Conveni de  
col·laboració entre l'Hospital 
Universitari   Vall d'Hebron  (ICS) 
i la UAB, per a la regularització  
de les condicions econòmiques de 
l'ús  d'espai-2020 

Establir les condicions 
econòmiques de l'ús de 
l'espai que han de regir 
entre l'Hospital Universitari 
Vall d'Hebron i la Universitat 
Autònoma de Barcelona 
(UAB). 

  

Univesitat Autònoma de 
Barcelona, Hospital 
Universitari de la Vall 
d'Hebron 

30/09/2020 

H1035-58014-17924-Acord entre 
la UAB i LGAI Technological 

Center, S.A. (LGAI) on LGAI es 
compromet a fer una aportació 

econòmica a la UAB per fomentar 
la recerca, la innovació i el 
desenvolupament-2020 

Acord entre la UAB i LGAI 
Technological Center, S.A. 

(LGAI) en que LGAI es 
compromet a fer una 

aportació econòmica a la 
UAB per fomentar la recerca, 
la innovació i el 
desenvolupament tecnològic  
  

LGAI Technological Center, 
S.A. (LGAI), Univesitat 

Autònoma de Barcelona 

14/10/2020 

H1035-57684-17681-Conveni 

entre la Generalitat i les 
universitats de Catalunya per 
impulsar i garantir la formació i 
l'acreditació lingüístiques en 
l'àmbit universitari (CIFALC 
2020)-2020 

Conveni entre la Generalitat 

i les universitats de 
Catalunya per impulsar i 
garantir la formació i 
l'acreditació lingüístiques en 
l'àmbit universitari (CIFALC 
2020) 

Universitat Autònoma de 

Barcelona, Universitat 
Oberta de Catalunya, 
Universitat Ramon Llull, 
UDL, Universitat Rovira i 
Virgili, Universitat de Girona, 
Departament d'Empresa i 
Coneixement, Fundacion 

Privada Universitat Abat 

Oliba CEU, Universitat 
Politecnica de Catalunya, 
Departament de Cultura, 
Fundació Universitària 
Balmes, Universitat de Vic-

UCC, Universitat 
Internacional de Catalunya, 
Universitat Pompeu Ffabra, 
Universidad de Barcelona 
Ministerio de Universidades e 
Investigacion 
  

26/11/2020 

H1035-31857-13482-Protocol  
UAB, UB, UOC i OALPVB per 
donar continuïtat a l'Aula 
Joaquim Molas de la Biblioteca 

Museu Balaguer de Vilanova i la 

Geltrú-2020 

Conveni per a la 
col·laboració de la 
Universitat Autònoma de 
Barcelona en la continuïtat 

de l'Aula Joaquim Molas. 

Universitat Oberta de 
Catalunya, Universidad de 
Barcelona Ministerio de 
Universidades e 

Investigación, Universitat 

Autònoma de Barcelona, 
Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú 
  

30/11/2020 

H1035-41782-17389-Acuerdo 
entre el CSIC, M.P. y la UAB, 

para la continuidad de 
actividades derivadas de los 
convenios de cooperación 
educativa suscritos entre ellas-
2020 

Ampliar la vigència dels 3 
convenis signats el 2013  

entre la UAB i el CSIC  per a 
la  realització d'activitats de 
cooperació educativa 
(pràctiques, realització de 
tesis, etc) durant el curs 
acadèmic 2020-2021 
  

Universitat Autònoma de 
Barcelona, CSIC 

02/12/2020 
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H1035-57994-17923-UAB-UPF-
BGSE (Prof Comp Career 
Development 20-21)-2020 

UAB-UPF-BGSE (Prof. Comp. 
Career development 20-21) 
4131-1 

Universitat Autònoma de 
Barcelona, Universitat 
Pompeu Fabra, Barcelona 
Graduate School of 
Economics 

  

02/12/2020 

H1035-57964-17909-UAB-
Provital DI-20-2020 

UAB-Provital di-20 projecte: 
"Desenvolupament de 
models de pell humana 
reconstruida per a l'estudi de 
l'activiat cosmetica de 

compostos naturals" Doc en 
farmacologia 
  

Universitat Autònoma de 
Barcelona, Provital, S.A.  

03/12/2020 

H1035-57730-17723-
Collaboration agreement between 

UAB and S.E. de Carburos 
Metálicos to cary out internships 
(Dr. Neda Ahmadiani)-2020 

Collaboration agreement 
between UAB and S.E. de 

Carburos Metálicos to cary 
out internships (Dr. Neda 
Ahmadiani) 
  

Carburos Metálicos, 
Univesitat Autònoma de 

Barcelona 

09/12/2020 

H1035-58025-17934-UAB-
MOEHS DI-20-2020 

UAB-MOEHS DI-20 
PROJECTE 

"Desenvolupament d'una 
ruta sintètica viable per a 
APIs genèrics d'interès 
comercial" Doc en química 
  

Universitat Autònoma de 
Barcelona 

09/12/2020 

H1035-58035-17938-UAB-
REIGJOFRE DI-20-2020 

UAB-REIGJOFRE DI-20 
PROJECTE: 
"Desenvolupament galènic 

de formulacions tòpiques 
amb activitat anti-
microbiana" Doc en 
bioquímica, biol. Mol. i 

biomedicina 
  

Universitat Autònoma de 
Barcelona 

09/12/2020 

H1035-57651-17667-6ª Addenda 
al conveni, de 15 de juny de 
2015, entre la UAB i la FUAB per 
a l'adscripció de l'Escola Fundació 

Universitat Autònoma de 
Barcelona-FUAB-Formació-2020 

6a Addenda per incloure el 
Màster de Medicina 
Transfusional i Teràpies 
Cel·lulars i Tissulars i el 

Màster d'Auditoria de 
Comptes i Comptabilitat al 
Conveni d'adscripció entre  
la FUAB Formació i la UAB 
  

Universitat Autònoma de 
Barcelona, Universitat 
Autònoma de Barcelona 

10/12/2020 

H1035-57690-17684-Conveni de 

cooperació educativa entre el 
Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya i la UAB 
per a la realització de pràctiques 
acadèmiques externes-2020 

Conveni de cooperació 

educativa entre el 
Departament de Cultura de 
la Generalitat de Catalunya i 
la UAB per a la realització de 
pràctiques acadèmiques 
externes 

  

Departament de Cultura, 

Universitat Autònoma de 
Barcelona 

11/12/2020 
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H1035-57839-17823-Addenda al 
conveni, de 20 de desembre de 
2019, entre diferents institucions 
per a la inserció i l'ocupabilitat 
dels estudiants i titulats 

universitaris (curs 2019-2020)-
2020 

Addenda al conveni, de 20 
de desembre de 2019, entre 
el Departament d'Empresa i 
Coneixement i les 
universitats catalanes per a 

la inserció i l'ocupabilitat 
dels estudiants i titulats  
universitaris (curs 2019-
2020) 
 
  

Universitat Oberta de 
Catalunya, Universitat 
Pompeu Fabra, Universitat 
de Girona, Universitat 
Internacional de Catalunya, 

Universitat Ramon Llull, 
Fundació Privada Universitat 
Abat Oliva CEU, Universitat 
de Vic - Fundació 
Universitària Balmes - 
Universitat Central de 
Catalunya, Universidad de 

Barcelona Ministerio de 
Universidades e 

Investigación, UdL, 
Universitat Rovira i Virgili, 
Departament d'Empresa i 
Coneixement, Universitat 
Politècnica de Catalunya, 

Universitat Autònoma de 
Barcelona 
  

11/12/2020 

H1035-58034-17937-UAB-
REIGJOFRE-CSIC DI-20-2020 

UAB-REIGJOFRE-CSIC DI-20 
Projecte: "Desenvolupament 

i fabricació d’una vacuna 
multivalent per infeccions 
nocosomials" Doc en 
bioquímica, biologia mol. i 
biomedicina 
  

Agencia Estatal Consejo 
Superior de Investigacions 

Científicas, Universitat 
Autònoma de Barcelona 

11/12/2020 

H1035-41448-17152-Conveni 
marc entre la Universitat 
Autònoma de Barcelona i  
l'Agència de Qualitat i Avaluació  
Sanitàries de Catalunya,  per a la 
realització de pràctiques 

acadèmiques externes-2020 
  

Establir convenis de 
pràctiques  per a estudiants 
de la Facultat de Ciències 

Universitat Autònoma de 
Barcelona, Agència de 
Qualitat i Avaluació 
Sanitàries de Catalunya 

14/12/2020 

H1035-57435-17539-Conveni de 
col·laboració entre la UAB i la 
UPC per a la celebració i difusió 
de l'onzè concurs "Planter de 

Sondeigs i Experiments" (any 
2020)-2020 

Col·laboració institucional i 
econòmica entre el 
Departament de 
Matemàtiques, la Facultat de 

Ciències i el Servei 
d'Estadística Aplicada de la 
UAB i la Facultat de 
Matemàtiques i Estadística 

de la UPC en la celebració i 
difusió de l'onzè Concurs 
Planter de Sondeigs i 

Experiments 
  

Universitat Politècnica de 
Catalunya, Universitat 
Autònoma de Barcelona 

14/12/2020 
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H1035-57670-17674-Conveni 
entre l'Associació per a la Gestió 
del Programa Leader Ripollès Ges 
Bisaura i la UAB, per a la 
participació en el projecte Clima 

BM-At del Fons del Carboni-2020 

La Universitat Autònoma de 
Barcelona, propietària dels 
drets derivats de la reducció 
de les emissions imputables 
a calderes de biomassa, 

cedeix a l'Associació per la 
Gestió del Programa Leader 
Ripollès Ges Bisaura els 
drets derivats de la reducció 
d'emissions imputable a les 
calderes de biomassa  
presentades al seu nom i 

descrites a l'expositiu 
cinquè, incloses al projecte 

descrit a l'expositiu qua 
  

Associació Leader Ripollès 
Ges Bisaura, Universitat 
Autònoma de Barcelona 

14/12/2020 

H1035-57676-17679-Addenda 59 

entre la UOC i la UAB, al conveni 
de 2 de juny de 1996, per 
establir les condicions de 
col·laboració d'assignació 
temporal de professorat i-o 
personal tècnic-2020 
  

Establir condicions de 

col·laboració entre ambdues 
universitats per a 
l'assignació temporal de 
professorat i personal tècnic 
de la UAB a la UOC. 

Universitat Oberta de 

Catalunya, Universitat 
Autònoma de Barcelona 

14/12/2020 

H1035-58053-17962-Addenda al 
conveni, de 14 de desembre de 
2020, entre l'Associació per a la 
Gestió del Programa Leader 
Ripollès Ges Bisaura i la UAB. 
Emissions totals de CO2 i 

despeses (any 2017)-2020 
  

Addenda al conveni, de 14 
de desembre de 2020, entre 
l'Associació per a la Gestió 
del Programa Leader Ripollès 
Ges Bisaura i la UAB. 
Emissions totals de CO2 i 

despeses (any 2017)   

Associació Leader Ripollès 
Ges Bisaura, Universitat 
Autònoma de Barcelona 

14/12/2020 

H1035-58054-17963-Addenda al 
conveni, de 14 de desembre de 
2020, entre l'Associació per a la 

Gestió del Programa Leader 
Ripollès Ges Bisaura i la UAB. 
Emissions totals de CO2 i 
despeses (any 2018)-2020 
  

Addenda al conveni, de 14 
de desembre de 2020, entre 
l'Associació per a la Gestió 

del Programa Leader Ripollès 
Ges Bisaura i la UAB. 
Emissions totals de CO2 i 
despeses (any 2018)  

Associació Leader Ripollès 
Ges Bisaura, Universitat 
Autònoma de Barcelona 

14/12/2020 

H1035-58055-17964-Addenda al 

conveni, de 14 de desembre de 
2020, entre l'Associació per a la 
Gestió del Programa Leader 
Ripollès Ges Bisaura i la UAB. 
Emissions totals de CO2 i 

despeses (any 2019)-2020 

  

Addenda al conveni, de 14 

de desembre de 2020,entre 
l'Associació per a la Gestió 
del Programa Leader Ripollès 
Ges Bisaura i la UAB. 
Emissions totals de CO2 i 

despeses (any 2019)  

Associació Leader Ripollès 

Ges Bisaura, Universitat 
Autònoma de Barcelona 

14/12/2020 

H1035-41422-17127-Conveni de 
col·laboració entre l'Auditori de 
Barcelona i la Universitat 
Autònoma de Barcelona, per a 
l'organització de l'activitat "Els 

compositors entren a l'aula" (curs 
2020-21)-2020 
  

L'objecte d'aquest conveni 
és l'organització de l'activitat 
"Els compositors entren a 
l'aula" per al curs 2020-2021 

Ajuntament de Barcelona, 
Institut de Cultura de 
Barcelona, Universitat 
Autònoma de Barcelona 

15/12/2020 
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H1035-58074-17965-UAB-LAB 
RUBIO-FSJD (DI-20)-2020 

UAB-LAB RUBIO-FSJD (DI-
20) Projecte "Teràpies 
personalitzades pels 
trastorns cognitiu-
conductuals de les malalties  

hereditàries del metabolisme 
en l'edat pediàtrica" Doc 
Neurociències 
  

Fundació Privada per a la 
Recerca i la Docència Sant 
Joan de Déu, Universitat 
Autònoma de Barcelona, 
Laboratorios Rubio, S.A. 

15/12/2020 

H1035-57976-17920-Conveni de 
col·laboració entre la Universitat 

Autònoma de Barcelona i el 
Consorci Institut de Ciències 
Polítiques i Socials (ICPS), en 

àrees de recerca i de formació-
2020 

Establir una col·laboració 
estable que permeti a 

ambdues parts planificar i 
executar conjuntament, en 
temps i forma, les tasques 

d'assessorament i 
coordinació necessàries per 
a desenvolupar adientment 

les àrees de recerca i de 
formació del Consorci ICPS, 
així com concretar i executar 
els projectes estratègics 
socioeconòmics i territorials 
del seu pla d'activitats, 
referits a la ciència política i 

social. 
  

Diputació de Barcelona, 
Universitat Autònoma de 

Barcelona 

17/12/2020 

H1035-58042-17944-Addenda al 
conveni, de 31 de juliol de 2020, 
entre la Generalitat de Catalunya 
i les universitats catalanes per a 

l'organització de la prova d'accés 
a la universitat (PAU 2020)-2020 

Addenda al conveni, de 31 
de juliol de 2020, entre la 
Generalitat de Catalunya i 
les universitats catalanes per 

a l'organització de la prova 
d'accés a la universitat (PAU 
2020) 

Universitat Pompeu Fabra, 
Universitat de Girona, 
Universidad de Barcelona  
Ministerio de Universidades e 

Investigación, Udl, 
Universitat Rovira i Virgili, 
Departament d'Empresa i 
Coneixement, Universitat 
Politècnica de Catalunya, 
Universitat Autònoma de 

Barcelona 
  

21/12/2020 

H1035-58043-17945-Conveni 
entre la Generalitat de Catalunya 
i les universitats catalanes. 
Integració dels nivells superiors 

de qualificació entre l'àmbit 
universitari i el de la formació 
contínua-2020 

Conveni de col·laboració 
entre la Generalitat de 
Catalunya i les universitats 
catalanes per promoure la 

integració dels nivells 
superiors de qualificació 
entre l'àmbit universitari i el 
de la formació contínua en el 

marc del pacte nacional per 
a la indústria 

Universitat Oberta de 
Catalunya, Universidad de 
Barcelona Ministerio de 
Universidades e 

Investigación, URL, 
Departament d'Empresa i 
Coneixement, Universitat 
Politècnica de Catalunya 

Universitat Autònoma de 
Barcelona, Universitat 
Ramon Llull Fundació  

  

21/12/2020 

H1035-58019-17929-1a Addenda 
al conveni, de 16 de juliol de 
2015, entre la UAB i la Fundació 
Markets, Organizations and Votes 

in Economics (MOVE)-2020 
  

Modificació del conveni de 
cessió d'us d'espais, en el 
sentit de reduir els espais, 
objecte de cessió a 15m2 

Fundació Markets, 
Organizations and Votes in 
Economics, Universitat 
Autònoma de Barcelona 

22/12/2020 
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IV.  Estructures bàsiques  
i participació en altres centres 

 
 
 

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

 
 
Canvi de nom de l’ Escola Universitària d'Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa (EUIT) pel de Campus 
Universitari en Ciències de la Salut de Terrassa (UCS).Acord del Consell de Govern 91/2020 
 

 

 
V.   Nomenaments  

i cessaments 
 
 
V.1. Equip de govern i equip de suport   

[tornar a l’índex] 

 

V.1.1. Nomenaments  
 
Resolució del rector, de 21 de desembre de 2020, per la qual nomena la senyora Asunción Malgosa Morera 
delegada del rector per a Política Científica. 
 

 

V.1.2. Cessaments  
 
Resolució del rector, de 21 de desembre de 2020, per la qual la senyora Asunción Malgosa Morera cessa com 
a adjunta al Vicerectorat de Recerca i de Transferència. 

 

 
V.2. Facultats i Escoles  

[tornar a l’índex] 

 
V.2.1. Nomenaments  
 
Resolució del rector, de 15 de desembre de 2020, per la qual nomena la senyora Maria Coll Molinos 
coordinadora de Pràctiques del Grau Fisioteràpia-Facultat de la Facultat de Medicina, amb efectes del dia 1 de gener 
de 2020. 

 

Resolució del rector, de 15 de desembre de 2020, per la qual nomena la senyora Lydia Giménez Llort 
responsable de Polítiques d’Igualtat de la Facultat de Medicina, amb efectes del dia 1 de gener de 2020. 
 
Resolució del rector, de 16 de desembre de 2020, per la qual nomena el senyor Albert Pèlachs Mañosa 
coordinador del Màster en Gestió d’Àrees de Muntanya de la Facultat de Filosofia i Lletres, amb efectes del dia 1 de 
setembre de 2020. 

 
Resolució del rector, de 22 de desembre de 2020, per la qual nomena el senyor Jean-Didier Pierre Marechal 
coordinador de Facultat del Doble Grau en Química i Física de la Facultat de Ciències, amb efectes del dia 1 de gener 
de 2020. 
 
Resolució del rector, de 22 de desembre de 2020, per la qual nomena el senyor Carlos Guallarte Nuez 
coordinador de Pràctiques dels Graus d’Administració i Direcció d’Empreses (ADE) i d’Economia de la Facultat 

d’Economia i Empresa, amb efectes del dia 1 de gener de 2020. 
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Resolució del rector, de 22 de desembre de 2020, per la qual nomena la senyora Inés Macho Stadler 
sotscoordinadora d’Estudis del Màster en Anàlisi Econòmica (MAE) de la Facultat d’Economia i Empresa, amb efectes 

del dia 1 de gener de 2020. 
 
Resolució del rector, de 22 de desembre de 2020, per la qual nomena la senyora Consol Torreguitart Mirada 
coordinadora d’Intercanvis dels Estudiants dels Graus d’Empresa i Tecnologia i de Comptabilitat i Finances de la 
Facultat d’Economia i Empresa, amb efectes del dia 1 de gener de 2020. 
 

Resolució del rector, de 22 de desembre de 2020, per la qual nomena el senyor Manel Armengol Carrasco 
coordinador de Treball Fi de Grau de Medicina – UD Vall d’Hebron de la Facultat de Medicina, amb efectes del dia 1 
de gener de 2020. 
 
Resolució del rector, de 22 de desembre de 2020, per la qual nomena el senyor Manel Armengol Carrasco 
coordinador del Sisè Curs del Grau de Medicina – UD Vall d’Hebron de la Facultat de Medicina, amb efectes del dia 
1 de gener de 2020. 

 
Resolució del rector, de 22 de desembre de 2020, per la qual nomena el senyor Narcís Cardoner Àlvarez 
coordinador de Pràctiques del Grau de Medicina-UD Parc Taulí de la Facultat de Medicina, amb efectes del dia 1 de 
gener de 2020. 
 
Resolució del rector, de 22 de desembre de 2020, per la qual nomena la senyora Ester Marco Navarro 
coordinadora de Treball Fi de Grau de Fisioteràpia de la Facultat de Medicina, amb efectes del dia 1 de gener de 

2020. 
 
Resolució del rector, de 22 de desembre de 2020, per la qual nomena la senyora Eva Maria Cabeza Martínez 
Cáceres coordinadora del Sisè Curs del Grau de Medicina-Facultat i UD Germans Trias de la Facultat de Medicina, 
amb efectes del dia 1 de gener de 2020. 
 

Resolució del rector, de 22 de desembre de 2020, per la qual nomena la senyora Eva Maria Cabeza Martínez 
Cáceres coordinadora del Treball Fi de Grau de Medicina-Facultat i UD Germans Trias de la Facultat de Medicina, 
amb efectes del dia 1 de gener de 2020. 

 
Resolució del rector, de 22 de desembre de 2020, per la qual nomena el senyor José Antonio Montiel 
Dacosta coordinador de Pràctiques del Grau de Medicina – UD Sant Pau de la Facultat de Medicina, amb efectes del 
dia 1 de gener de 2020. 

 
Resolució del rector, de 22 de desembre de 2020, per la qual nomena la senyora Maria Lluïsa Pedro-Botet 
Montoya coordinadora de Pràctiques del Grau de Medicina – UD Germans Trias de la Facultat de Medicina, amb 
efectes del dia 1 de gener de 2020. 
 
Resolució del rector, de 22 de desembre de 2020, per la qual nomena la senyora Aurora Ruiz-Herrera 
Moreno coordinadora Adjunta d’Estudis del Grau en Biologia de la Facultat de Biociències, amb efectes del dia 6 

d’octubre de 2020. 
 
Resolució del rector, de 22 de desembre de 2020, per la qual nomena el senyor Albert Griera Artigas 
coordinador d’Estudis del Màster en Geologia i Geofísica de Reservoris de la Facultat de Ciències, amb efectes del 
dia 1 de setembre de 2020. 

 

Resolució del rector, de 22 de desembre de 2020, per la qual nomena la senyora Carlota Menéndez Plans 
sotscoordinadora d’Estudis 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. 
 
Resolució del rector, de 22 de desembre de 2020, per la qual nomena la senyora Carlota Menéndez Plans 
tutora d’Estudiants amb Necessitats Especials de la Facultat d’Economia i Empresa, amb efectes del dia 13 de 
setembre de 2020. 

 
Resolució del rector, de 22 de desembre de 2020, per la qual nomena el senyor Francesc Josep Uroz Felices 
coordinador de la Comissió d’Usuaris de la Biblioteca Universitària de Sabadell de la Facultat d’Economia i Empresa, 
amb efectes del dia 1 de juliol de 2020. 
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Resolució del rector, de 22 de desembre de 2020, per la qual nomena el senyor Narcís Cardoner Àlvarez 
coordinador de PCA IV i V i Avaluació Clínica Objectiva i Estructurada (ACOEs) del Grau en Medicina de la Facultat 
de Medicina, amb efectes del dia 2 de setembre de 2020. 

 
Resolució del rector, de 22 de desembre de 2020, per la qual nomena la senyora Sandra Mateo Lozano 
coordinadora de Pràctiques del Grau de Fisioteràpia de la Facultat de Medicina, amb efectes del dia 2 de setembre 
de 2020. 
 
Resolució del rector, de 22 de desembre de 2020, per la qual nomena el senyor Antoni Rosell Gratacòs 

coordinador del Quart Curs del Grau de Medicina – UD Germans Trias de la Facultat de Medicina, amb efectes del 
dia 2 d’octubre de 2020. 
 
 

V.2.2. Cessaments  
 
Resolució del rector, de 15 de desembre de 2020, per la qual la senyora Inmaculada Ponte Marull cessa com a 

secretària acadèmica de l’Escola de Doctorat. 
 
Resolució del rector, de 15 de desembre de 2020, per la qual la senyora Maria Dolors Bernabeu Tamayo 
cessa com a coordinadora del Màster en Recerca i Innovació en Cures Infermeres de la Facultat de Medicina, amb 
efectes del dia 31 de desembre de 2019. 

 
Resolució del rector, de 15 de desembre de 2020, per la qual el senyor Narcís Cardoner Álvarez cessa com 
a coordinador de Pràctiques IV i V del Grau en Medicina a la Unitat Docent Parc Taulí de la Facultat de Medicina, 
amb efectes del dia 31 de desembre de 2019. 
 
Resolució del rector, de 15 de desembre de 2020, per la qual la senyora Maria Coll Molinos cessa com a 
coordinadora de Pràctiques del Grau de Fisioteràpia de la Facultat de Medicina, amb efectes del dia 31 de desembre 

de 2019. 
 
Resolució del rector, de 15 de desembre de 2020, per la qual el senyor Albert Figueras Suñe cessa com a 
coordinador del Màster en Farmacovigilància i Farmacoepidemiologia de la Facultat de Medicina, amb efectes del dia 

30 de juny de 2020. 
 

Resolució del rector, de 15 de desembre de 2020, per la qual la senyora Eva Maria Cabeza Martínez Cáceres 
cessa com a coordinadora del Treball Fi de Grau de Medicina de la Facultat de Medicina, amb efectes del dia 31 de 
desembre de 2019. 
 
Resolució del rector, de 15 de desembre de 2020, per la qual la senyora Eva Maria Cabeza Martínez Cáceres 
cessa com a coordinadora del Sisè Curs del Grau de Medicina de la Facultat de Medicina, amb efectes del dia 31 de 
desembre de 2019.  

 
Resolució del rector, de 15 de desembre de 2020, per la qual el senyor José Antonio Montiel Dacosta cessa 
com a coordinador de Pràctiques IV-V de Grau de Medicina de la U.D. Sant Pau de la Facultat de Medicina, amb 
efectes del dia 31 de desembre de 2019. 
 
Resolució del rector, de 15 de desembre de 2020, per la qual la senyora Maria Lluïsa Pedro-Botet Montoya 
cessa com a coordinadora de Pràctiques IV-V del Grau en Medicina de la Unitat Docent Germans Trias i Pujol de la 

Facultat de Medicina, amb efectes del dia 31 de desembre de 2019. 
 
Resolució del rector, de 16 de desembre de 2020, per la qual la la senyora Margarita Freixas Alás cessa com 
a responsable de Qualitat del Centre i coordinadora del Sistema de Garantia Interna de Qualitat de la Facultat de 
Filosofia i Lletres, amb efectes del dia 31 de desembre de 2019. 
 

Resolució del rector, de 16 de desembre de 2020, per la qual la senyora Margarita Freixas Alás cessa com 
a responsable de Polítiques d’Igualtat de la Facultat de Filosofia i Lletres, amb efectes del dia 31 de desembre de 
2019. 
 
Resolució del rector, de 16 de desembre de 2020, per la qual el senyor Joan Carles Llurdés Coit cessa com 
a sotscoordinador de Geografia i Ordenació del Territori (Geografia en Xarxa) de la Facultat de Filosofia i Lletres, 
amb efectes del dia 31 de desembre de 2019. 
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Resolució del rector, de 16 de desembre de 2020, per la qual la senyora Alba Losada Cuquejo cessa com a 
coordinadora del Mínor en Estudis Gallecs de la Facultat de Filosofia i Lletres, amb efectes del dia 31 de desembre 
de 2019. 

 
Resolució del rector, de 16 de desembre de 2020, per la qual el senyor Jordi Nadal Tersa cessa com a 
coordinador del Màster en Polítiques i Planificació de Ciutats, l’Ambient i el Paisatge de la Facultat de Filosofia i 
Lletres, amb efectes del dia 31 de desembre de 2019. 
 
Resolució del rector, de 16 de desembre de 2020, per la qual el senyor Albert Pèlachs Mañosa cessa com a 

coordinador de la Biblioteca d’Humanitats de la Facultat de Filosofia i Lletres, amb efectes del dia 31 de desembre 
de 2019. 
 
Resolució del rector, de 16 de desembre de 2020, per la qual el senyor Manuel Santirso Rodríguez cessa 
com a coordinador general de Programes d’Intercanvis de la Facultat de Filosofia i Lletres, amb efectes del dia 31 
de desembre de 2019. 
 

Resolució del rector, de 16 de desembre de 2020, per la qual la senyora Asunción Blanco Romero cessa com 
a coordinadora del Grau en Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial de la Facultat de Filosofia i Lletres, amb 
efectes del dia 31 d’octubre de 2020. 
 
Resolució del rector, de 16 de desembre de 2020, per la qual el senyor Jordi Nadal Tersa cessa com a 
coordinador del Màster en Gestió d’Àrees de Muntanya de la Facultat de Filosofia i Lletres, amb efectes del dia 31 
d’agost de 2020. 

 
Resolució del rector, de 17 de desembre de 2020, que modifica la resolució de data 17 de febrer de 2020, per 
la qual el senyor Ernest Marco Urrea cessa com a coordinador adjunt del Grau en Ciències Ambientals de la Facultat 
de Ciències, amb efectes del dia 11 de febrer de 2020, en el sentit que la data d’efectes d’aquest cessament és el 
31 de desembre de 2019. 
 

Resolució del rector, de 22 de desembre de 2020, per la qual el senyor Aureli Alabert Romero cessa com a 
coordinador d’Estudis del Màster en Modelització Matemàtica en Enginyeria: Teoria, Computació i Aplicacions de la 
Facultat de Ciències, amb efectes del dia 31 de desembre de 2019. 

 
Resolució del rector, de 22 de desembre de 2020, per la qual la senyora Carme Boix Martínez cessa com a 
coordinadora d’Estudis del Màster en Paleobiologia i Registre Fòssil de la Facultat de Ciències, amb efectes del dia 
31 de desembre de 2019. 

 
Resolució del rector, de 22 de desembre de 2020, per la qual el senyor Jordi Mompart Penina cessa com a 
coordinador d’Estudis del Màster en Fotònica/Photonics de la Facultat de Ciències, amb efectes del dia 31 de 
desembre de 2019. 
 
Resolució del rector, de 22 de desembre de 2020, per la qual el senyor Jordi Mompart Penina cessa com a 
coordinador d’Estudis del Màster Erasmus Mundus en Enginyeria Fotònica, Nanofotònica i Biofotònica de la Facultat 

de Ciències, amb efectes del dia 31 de desembre de 2019. 
 
Resolució del rector, de 22 de desembre de 2020, per la qual el senyor Javier Asensio Ruiz de Alda 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 de desembre de 2019. 

 

Resolució del rector, de 22 de desembre de 2020, per la qual el senyor Carlos Guallarte Nuez cessa com a 
coordinador de Pràctiques dels Graus 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 31 de desembre de 2019. 
 
Resolució del rector, de 22 de desembre de 2020, per la qual el senyor Xavier Vilà Carnicero cessa com a 
sotscoordinador d’Estudis del Màster en Economia i Administració d’Empreses (MEBA) de la Facultat d’Economia i 
Empresa, amb efectes del dia 31 de desembre de 2019. 

 
Resolució del rector, de 22 de desembre de 2020, per la qual el senyor Albert Selva O’Callaghan cessa com 
a president de la Comissió de Màster de la Facultat de Medicina, amb efectes del dia 31 de desembre de 2019. 
 
Resolució del rector, de 22 de desembre de 2020, per la qual la senyora Sandra Saura Mas cessa com a 
coordinadora Adjunta d’Estudis del Grau en Biologia de la Facultat de Biociències, amb efectes del dia 5 d’octubre 
de 2020. 
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Resolució del rector, de 22 de desembre de 2020, per la qual la senyora Carme Boix Martínez cessa com a 
coordinadora d’Estudis del Màster en Paleobiologia i Registre Fòssil de la Facultat de Ciències, amb efectes del dia 

31 d’agost de 2020. 
 
Resolució del rector, de 22 de desembre de 2020, per la qual el senyor Josep Oriol Oms Llobet cessa com a 
coordinador d’Estudis del Màster en Geologia i Geofísica de Reservoris de la Facultat de Ciències, amb efectes del 
dia 31 d’agost de 2020. 
 

Resolució del rector, de 22 de desembre de 2020, per la qual el senyor Ricardo Carniel Bugs cessa com a 
coordinador Acadèmic Adjunt del Màster Erasmus Mundus Cap a la Inversió i la Integració de la Facultat de Ciències 
de la Comunicació, amb efectes del dia 31 d’octubre de 2020. 
 
Resolució del rector, de 22 de desembre de 2020, per la qual la senyora Alexandra Simon Villar cessa com 
a tutora d’Estudiants amb Necessitats Especials de la Facultat d’Economia i Empresa, amb efectes del dia 12 de 
setembre de 2020. 

 
Resolució del rector, de 22 de desembre de 2020, per la qual la senyora Consol Torreguitart Mirada cessa 
com a coordinadora de la Comissió d’Usuaris de la Biblioteca Universitària de Sabadell de la Facultat d’Economia i 
Empresa, amb efectes del dia 30 de juny de 2020. 
 
Resolució del rector, de 22 de desembre de 2020, per la qual la senyora Maria Lluïsa Pedro-Botet Montoya 
cessa com a coordinadora de PCA IV I V i Avaluació Clínica Objectiva i Estructurada (ACOEs) del Grau en Medicina 

de la Facultat de Medicina, amb efectes del dia 1 de setembre de 2020. 
 
 
 

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

 

V.3.1. Nomenaments  
 
Resolució del rector, de 15 de desembre de 2020, per la qual nomena la senyora M.Carme Armengol Asparó 
coordinadora de les Línies 8 i 10 del Doctorat en Educació: Canvi i Millora en Educació del Departament de Pedagogia 
Aplicada, amb efectes del dia 1 de gener de 2020. 

 
Resolució del rector, de 15 de desembre de 2020, per la qual nomena el senyor Diego Castro Ceacero 
coordinador de l'Especialitat-Desenvolupament i Gestió de les Organitzacions per al Canvi del Departament de 
Pedagogia Aplicada, amb efectes del dia 1 de gener de 2020. 
 
Resolució del rector, de 15 de desembre de 2020, per la qual nomena la senyora Anna Díaz Vicario secretària 
de la Revista Educar del Departament de Pedagogia Aplicada, amb efectes del dia 1 de gener de 2020. 

 
Resolució del rector, de 15 de desembre de 2020, per la qual nomena el senyor Pedro Jurado de los Santos 
coordinador de la Línia 9 del Doctorat en Educació: Educació i Treball del Departament de Pedagogia Aplicada, amb 
efectes del dia 1 de gener de 2020. 
 
Resolució del rector, de 15 de desembre de 2020, per la qual nomena el senyor Antonio Navío Gámez 

coordinador de l'Especialitat-Currículum i Processos d’Innovació del Departament de Pedagogia Aplicada, amb 
efectes del dia 1 de gener de 2020. 
 
Resolució del rector, de 15 de desembre de 2020, per la qual nomena el senyor José Tejada Fernández 
director de la Revista Educar del Departament de Pedagogia Aplicada, amb efectes del dia 1 de gener de 2020. 
 
Resolució del rector, de 16 de desembre de 2020, per la qual nomena el senyor Francesc Obiols Homs 

coordinador de la Unitat de Fonaments de l’Anàlisi Econòmica del Departament d’Economia i d’Història Econòmica, 
amb efectes del dia 26 d’octubre de 2020. 
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V.3.2. Cessaments  
 
Resolució del rector, de 10 de desembre de 2020, per la qual la senyora Anna Fajula Payet cessa com a 
vicedirectora de Relacions Internes i Externes del Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació 
Audiovisual, amb efectes del dia 31 d’agost de 2020. 
 
Resolució del rector, de 15 de desembre de 2020, per la qual la senyora Mercè Jariot García cessa com a 

coordinadora de Qualitat del Departament de Pedagogia Aplicada, amb efectes del dia 31 de desembre de 2019. 
 
Resolució del rector, de 16 de desembre de 2020, per la qual la senyora Montserrat Farell Ferrer cessa com 
a coordinadora de Docència de la Unitat de Fonaments de l’Anàlisi Econòmica del Departament d’Economia i 
d’Història Econòmica, amb efectes del dia 25 d’octubre de 2020. 
 

Resolució del rector, de 16 de desembre de 2020, per la qual el senyor Xavier Vilà Carnicero cessa com a 
coordinador de la Unitat de Fonaments de l’Anàlisi Econòmica del Departament d’Economia i d’Història Econòmica, 

amb efectes del dia 25 d’octubre de 2020. 
 
 

V.4. Representació en altres institucions   
[tornar a l’índex] 

 

V.4.1. Nomenaments  
 
Resolució del rector, de 18 de novembre de 2020, per la qual designa en la senyora Rosa Maria Sebastián 
Pérez, vicerectora d’Innovació i de Projectes Estratègics, l’exercici del càrrec de patrona de la Fundació Institut 
Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2). 
 

Resolució del rector, de 26 de novembre de 2020, per la qual designa la senyora Rosa Maria Sebastián Pérez, 
vicerectora d’Innovació i de Projectes Estratègics, com a persona representant estable de la Universitat Autònoma 
de Barcelona a l’Assemblea General de MATGAS, 2000, AIE i, en el seu cas, en el seu Consell d’Administració. 

 
Resolució del rector, d’1 de desembre de 2020, per la qual nomena el senyor Xavier Ramos Morilla, vicerector 

d’Economia, representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al Comitè de Direcció de l’Escola FUAB Formació. 
 
Resolució del rector, de 3 de desembre de 2020, per la qual nomena el senyor Josep Vendrell Roca, vicerector 
d’Organització, representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al Patronat de la Fundació Universitat 
Autònoma de Barcelona (FUAB). 
 
Resolució del rector, de 3 de desembre de 2020, per la qual nomena el senyor Josep Vendrell Roca, vicerector 

d’Organització, representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al Patronat de la Fundació Salut i Envelliment 
UAB. 
 
Resolució del rector, de 3 de desembre de 2020, per la qual nomena la senyora Esther Zapater Duque, 
secretària general, representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al Patronat de la Fundació Autònoma 
Solidària (FAS).  
 

Resolució del rector, de 3 de desembre de 2020, per la qual nomena el senyor Xavier Ramos Morilla, vicerector 

d’Economia, representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al Patronat de la Fundació Hospital Clínic 
Veterinari (FHCV). 
 
Resolució del rector, de 3 de desembre de 2020, per la qual nomena la senyora Maite Carrassón López de 
Letona, vicerectora de Qualitat i d’Acreditació Acadèmica, representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al 

Patronat de la Fundació Alumni UAB. 
 
Resolució del rector, de 3 de desembre de 2020, per la qual nomena la senyora Isabel Galán Mañas, vicerectora 
d’Alumnat i d’Ocupabilitat, representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al Patronat de la Fundació Alumni 
UAB. 
 
Resolució del rector, de 3 de desembre de 2020, per la qual nomena el senyor Mario Martínez Muñoz, vicerector 

de Relacions Internacionals, representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al Patronat de la Fundació Alumni 
UAB. 
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Resolució del gerent de 9 de desembre de 2020, per la qual designa la senyora Immaculada Gamo Nieto 
responsable de Seguretat del Comitè de Seguretat de la Informació. 

 
Resolució del rector, de 9 de desembre de 2020, per la qual designa el senyor Armando Sánchez Bonastre, 
vicerector de Recerca i de Transferència, com a representant estable de la Universitat Autònoma de Barcelona en el 
Patronat i en la Comissió Delegada de la Fundació Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP Miquel 
Crusafont). 
 

Resolució del rector, de 9 de desembre de 2020, per la qual nomena la senyora Maria Dolors Fernández 
Montraveta representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Conferencia de Archiveros Universitarios 
(CAU) de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE). 
 
Resolució del rector, de 9 de desembre de 2020, per la qual renova la designació el senyor Armando Sánchez 
Bonastre, vicerector de Recerca i de Transferència, com a representant estable de la Universitat Autònoma de 

Barcelona al Comitè Científic de la Fundació Triptolemos. 
 
Resolució del rector, de 9 de desembre de 2020, per la qual renova la delegació en el senyor Armando Sánchez 
Bonastre, vicerector de Recerca i de Transferència, de la meva representació de la Universitat Autònoma de 

Barcelona al Patronat de la Fundació Triptolemos. 
 
Resolució del rector, de 9 de desembre de 2020, per la qual renova la designació del senyor Armando Sánchez 
Bonastre, vicerector de Recerca i de Transferència, com a representant estable de la Universitat Autònoma de 
Barcelona al Patronat de la Fundació Triptolemos. 

 
Resolució del rector, de 7 de desembre de 2020, per la qual designa el senyor Antoni Francesc Tulla Pujol com 
a representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al Consell de Govern i a la Comissió Executiva del Consorci 

Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB). 
 
Resolució del rector, de 10 de desembre de 2020, per la qual nomena el senyor Armando Sánchez Bonastre, 
vicerector de Recerca i de Transferència, membre representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al Consell 

de Direcció del Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG). 
 
Resolució del rector, de 7 de desembre de 2020, per la qual designa la senyora Maria Carme Miralles Guasch, 

vicerectora de Campus, Sostenibilitat i Territori, com a representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al 
Consell de Govern del Consorci Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB). 
 
Resolució del rector, de 9 de desembre de 2020, per la qual designa la senyora Maria Carme Miralles Guasch 
representant estable de la Universitat Autònoma de Barcelona en el patronat de la Fundació Especial Antiga Caixa 
de Sabadell 1859. 
 

Resolució del rector, de 10 de desembre de 2020, per la qual nomena la senyora Rosa Maria Sebastián Pérez, 
vicerectora d’Innovació i de Projectes Estratègics, membre representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al 
Consell de Direcció del Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG). 
 
Resolució del rector, de 14 de desembre de 2020, per la qual designa el senyor Armando Sánchez Bonastre, 
vicerector de Recerca i de Transferència, com a persona física representant estable de la Universitat Autònoma de 

Barcelona al Patronat i a la Comissió Delegada de la Fundació Institut d’Investigació en Ciències de la Salut Germans 

Trias i Pujol. 
 
Resolució del rector, de 15 de desembre de 2020, per la qual designa al delegat del rector per al Campus de 
Sabadell de la Universitat Autònoma de Barcelona, el senyor Santiago Guerrero Boned, com a representant estable 
de la Universitat Autònoma de Barcelona en el patronat de la Fundació Bosch i Cardellach. 
 

Resolució del rector, de 15 de desembre de 2020, per la qual nomena la senyora Inmaculada Ponte Marull 
directora de l’Escola de Doctorat. 
 
Resolució del rector, de 15 de desembre de 2020, per la qual designa el senyor Armando Sánchez Bonastre, 
vicerector de Recerca i de Transferència, representant estable de la Universitat Autònoma de Barcelona al Patronat 
i a la Comissió Delegada de la Fundació Institut de Recerca Contra la Leucèmia Josep Carreras (Institut Josep 
Carreras). 
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Resolució del rector, de 15 de desembre de 2020, per la qual nomena la senyora Maite Carrassón López de 
Letona, vicerectora de Qualitat i d’Acreditació Acadèmica, representant de la Universitat Autònoma de Barcelona en 
el Comitè de Direcció de l’Escola FUABFormació. 

 
Resolució del rector, de 15 de desembre de 2020, per la qual nomena la senyora Maria Valdés Gázquez, 
vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent, directora de l’Escola FUABFormació i membre del Comitè de Direcció del 
mateix centre. 
 
Resolució del rector, de 18 de desembre de 2020, per la qual delega en la senyora Maite Carrassón López de 

Letona, vicerectora de Qualitat i d’Acreditació Acadèmica, la representació de la Universitat Autònoma de Barcelona 
al Patronat de la Fundació Docència Sant Llàtzer. 
 
Resolució del rector, de 21 de desembre de 2020, per la qual designa el senyor Manuel Armengol Carrasco, 
delegat del rector per a les Relacions amb les Institucions Sanitàries, l’exercici del càrrec de patró de la Fundació 
Institut Interuniversitari InterAc Salut. 
 

Resolució del rector, de 22 de desembre de 2020, per la qual nomena els membres de la Universitat Autònoma 
de Barcelona en el Consorci Centre de Visió per Computació (CVC): 
 

• el senyor Francisco Javier Lafuente Sancho, vicepresident del Consell de Govern, 
• el senyor Armand Sánchez Bonastre, vocal al Consell de Govern, 
• la senyora Rosa Maria Sebastián Pérez, vocal al Consell de Govern, 
• el senyor Xavier Pons Fernández, vocal al Consell de Govern 

 
Resolució del rector, de 22 de desembre de 2020, per la qual delega en la senyora Isabel Galán Mañas, 
vicerectora d’Alumnat i d’Ocupabilitat, la representació de la Universitat Autònoma de Barcelona al Comité Español 
de Deporte Universitario. 
 
 

V.4.2. Cessaments  

 
Resolució del rector, d’1 de desembre de 2020, per la qual el senyor Carles Gispert Pellicer cessa com a 

representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al Comitè de Direcció de l’Escola FUAB Formació. 
 

Resolució del rector, d’1 de desembre de 2020, per la qual el senyor Carlos Eliseo Sánchez Lancis cessa com a 
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al Patronat de la Fundació Autònoma Solidària (FAS). 
 
Resolució del rector, de 3 de desembre de 2020, per la qual el senyor Carles Gispert Pellicer cessa com a 
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al Patronat de la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona 
(FUAB). 

 
Resolució del rector, de 3 de desembre de 2020, per la qual el senyor Carles Gispert Pellicer cessa com a 
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al Patronat de la Fundació Salut i Envelliment UAB. 
 
Resolució del rector, de 3 de desembre de 2020, per la qual el senyor Carles Gispert Pellicer cessa com a 
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al Patronat de la Fundació Hospital Clínic Veterinari (FHCV).  
 

Resolució del rector, de 3 de desembre de 2020, per la qual el senyor Carlos Eliseo Sánchez Lancis cessa com 

a representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al Patronat de la Fundació Alumni UAB. 
 
Resolució del rector, de 3 de desembre de 2020, per la qual el senyor Josep Ros Badosa cessa com a 
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al Patronat de la Fundació Alumni UAB. 
 
Resolució del rector, de 3 de desembre de 2020, per la qual la senyora Sara Moreno Colom cessa com a 

representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al Patronat de la Fundació Alumni UAB. 
 
Resolució del rector, de 9 de desembre de 2020, per la qual el senyor Carlos Eliseo Sánchez Lancis cessa com 
a representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al Patronat de la Fundació Especial Antiga Caixa de Sabadell 
1859. 
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Resolució del rector, de 10 de desembre de 2020, per la qual el senyor Armando Sánchez Bonastre cessa com 
a representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al Consell de Direcció del Centre de Recerca en Agrigenòmica 
(CRAG). 

 
Resolució del rector, de 10 de desembre de 2020, per la qual el senyor Francisco Javier Lafuente Sancho cessa 
com a representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al Consell de Direcció del Centre de Recerca en 
Agrigenòmica (CRAG). 
 
Resolució del rector, de 18 de desembre de 2020, per la qual el senyor Carlos Eliseo Sánchez Lancis cessa com 

a representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al Patronat de la Fundació Docència Sant Llàtzer. 
 

Resolució del rector, de 15 de desembre de 2020, per la qual la senyora Inmaculada Ponte Marull cessi com a 
secretària acadèmica de l’Escola de Doctorat. 
 

Resolució del rector, de 15 de desembre de 2020, per la qual la senyora Maite Carrassón López de Letona cessi 
com a representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al Comitè de Direcció de l’Escola FUAB Formació. 
 

Resolució del rector, de 15 de desembre de 2020, per la qual la senyora Maria Valdés Gázquez cessi com a 
directora de l’Escola FUABFormació i membre del Comitè de Direcció del mateix centre. 
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VI.  Convocatòries  
i resolucions de places 

 
 
VI.1. Personal acadèmic i personal investigador en formació 

[tornar a l’índex] 

 

VI.1.1. Convocatòries  
 
Resolució del rector, de 21 de desembre de 2020, per la qual es convoca concurs d’accés a places de cossos 
docents universitaris segons es detalla (BOE núm. 10, de 12 de gener de 2021): 
 

Número de places: 1 

Referència: CU/20/117 

Identificador de la plaça: ACU00519 

Categoria de la plaça: Catedràtic d’Universitat 

Departament: Bioquímica i Biologia Molecular 

Àrea de coneixement: Bioquímica i biologia molecular 

Perfil docent: Bioquímica metabòlica 

Perfil investigador: 
Neurotoxines clostridials com a eines 
terapèutiques 

 

Número de places: 1 

Referència: CU/20/118 

Identificador de la plaça: ACU00520 

Categoria de la plaça: Catedràtic d’Universitat 

Departament: Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia 

Àrea de coneixement: Zoologia 

Perfil docent: Biologia marina (Grau en Biologia Ambiental) 

Perfil investigador: 
La salut dels peixos com a bioindicadora de 
qualitat a l’ecosistema marí 

 

Número de places: 1 

Referència: CU/20/121 

Identificador de la plaça: ACU00523 

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: 
Fonaments per a la medicació cultural en 
traducció i interpretació B (anglès) 

Perfil investigador: Traducció audiovisual i accessibilitat als mitjans 

 

Número de places: 1 

Referència: CU/20/122 

Identificador de la plaça: ACU00524 

Categoria de la plaça: Catedràtic d’Universitat 

Departament: Empresa 

Àrea de coneixement: Comercialització i investigació de mercats 

Perfil docent: Investigació comercial I (obligatòria ADE) 

Perfil investigador: Màrqueting internacional digital 

 

Número de places: 1 

Referència: CU/20/124 

Identificador de la plaça: ACU00526 

Categoria de la plaça: Catedràtic d’Universitat 

Departament: Història Moderna i Contemporània 

Àrea de coneixement: Història contemporània 
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Perfil docent: 
Història contemporània universal II: els 
imperialismes 

Perfil investigador: Educació i cultura en els feixismes 

 
Resolució del rector, de 21 de desembre de 2021, per la qual es convoquen concursos públics per a l’accés a 
places d’agregat o agregada en règim de contracte laboral, segons es detalla (DOGC núm. 8313, de 12 de gener de 

2021): 
 

Número de places: 1 

Referència: AL/20/483 

Identificador de la plaça: ALE00153 

Categoria de la plaça: Professor agregat 

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

Àrea de coneixement: Didàctica de la Llengua i la Literatura 

Perfil docent: Projecte lingüístic de centre i plurilingüisme 

Perfil investigador: 
Recerca col·laborativa en contextos formals i 

no-formals d’educació plurilingüe 

 

Número de places: 1 

Referència: AL/20/484 

Identificador de la plaça: ALE00156 

Categoria de la plaça: Professor agregat 

Departament: Genètica i Microbiologia 

Àrea de coneixement: Microbiologia 

Perfil docent: 
Enginyeria genètica de microorganismes (Grau 
de Microbiologia) 

Perfil investigador: 
Paper de la motilitat en la patogènia de 
bacteris gramnegatius 

 

Número de places: 1 

Referència: AL/20/485 

Identificador de la plaça: ALE00162 

Categoria de la plaça: Professor agregat 

Departament: Ciència Política i Dret Públic 

Àrea de coneixement: Filosofia del dret 

Perfil docent: Teoria del dret 

Perfil investigador: Gènere i dret 

 

Número de places: 1 

Referència: AL/20486 

Identificador de la plaça: ALE00169 

Categoria de la plaça: Professor agregat 

Departament: 
Traducció i Interpretació i Estudis de l’Àsia 

Oriental 

Àrea de coneixement: Estudis de l’Àsia Oriental 

Perfil docent: Idioma C per a traductors i intèrprets 2 (xinès) 

Perfil investigador: Interpretació als serveis públics 

 

Número de places: 1 

Referència: AL/20/487 

Identificador de la plaça: ALE00175 

Categoria de la plaça: Professor agregat 

Departament: Economia i Història Econòmica 

Àrea de coneixement: Fonaments de l’Anàlisi Econòmica 

Perfil docent: Macroeconomia 

Perfil investigador: Macroeconomia del mercat de treball 

 

Número de places: 1 

Referència: AL/20/489 
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Identificador de la plaça: ALE00190 

Categoria de la plaça: Professor agregat 

Departament: Ciència Política i Dret Públic 

Àrea de coneixement: Dret penal 

Perfil docent: Dret penal general i especial, i política criminal 

Perfil investigador: 
Dret penal i noves tendències de política 
criminal 

 

Número de places: 1 

Referència: AL/20/470 

Identificador de la plaça: AAG00480 

Categoria de la plaça: Professor agregat 

Departament: Sociologia 

Àrea de coneixement: Sociologia 

Perfil docent: Sociologia del treball i de les relacions laborals 

Perfil investigador: 
Sociologia del treball i de les relacions laborals 
i metodologia 

 

Resolució del rector, de 21 de desembre de 2020, per la qual es convoquen els processo selectius per a la 
contractació de personal docent i investigador en el marc del Pla Serra Húnter, segons es detalla (DOGC núm. 8313, 
de 12 de gener de 2021): 
 

Referència de concurs: UAB-LE-120001 

Nombre de places: 1 

Departament: 
Publicitat, Relacions Públiques ui Comunicació 
Audiovisual 

Àmbit de coneixement: Advertising and public relations 

 

Referència de concurs: UAB-LE-120002 

Nombre de places: 1 

Departament: Filologia Anglesa i de Germanística 

Àmbit de coneixement: American literature 

 

Referència de concurs: UAB-LE-120003 

Nombre de places: 1 

Departament: Economia Aplicada 

Àmbit de coneixement: Applied economics 

 

Referència de concurs: UAB-LE-120004-05 

Nombre de places: 2 

Departament: Empresa 

Àmbit de coneixement: Business 

 

Referència de concurs: UAB-LE-120006 

Nombre de places: 1 

Departament: Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana 

Àmbit de coneixement: Classical archeology 

 

Referència de concurs: UAB-LE-120007 

Nombre de places: 1 

Departament: Pedagogia Aplicada 

Àmbit de coneixement: Didactics and school organization 

 

Referència de concurs: UAB-LE-120008 

Nombre de places: 1 

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

Àmbit de coneixement: English language 

 

Referència de concurs: UAB-LE-120009 
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Nombre de places: 1 

Departament: Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia 

Àmbit de coneixement: Entomology 

 

Referència de concurs: UAB-LE-120010 

Nombre de places: 1 

Departament: Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació 

Àmbit de coneixement: Evolutionary and educational psychology 

 

Referència de concurs: UAB-LE-120011 

Nombre de places: 1 

Departament: Economia i Història Econòmica 

Àmbit de coneixement: Fundamentals of econòmic analysis 

 

Referència de concurs: UAB-LE-120012 

Nombre de places: 1 

Departament: Periodisme i Ciències de la Comunicació 

Àmbit de coneixement: Journalism 

 

Referència de concurs: UAB-LE-120013 

Nombre de places: 1 

Departament: Ciència Animal i dels Aliments 

Àmbit de coneixement: Nutrition and food science 

 

Referència de concurs: UAB-LE-120014 

Nombre de places: 1 

Departament: Psicologia Clínica i de la Salut 

Àmbit de coneixement: 
Personality, assessment and psychologial 
treatment 

 

Referència de concurs: UAB-LE-120015 

Nombre de places: 1 

Departament: Teories de l’Educació i Pedagogia Social 

Àmbit de coneixement: Theory and history of education 

 

Referència de concurs: UAB-LE-120016 

Nombre de places: 1 

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

Àmbit de coneixement: Translation and korean language 

 
Resolució del rector, de 21 de desembre de 2021, 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. 8313, de 
12 de gener de 2021): 
 

Número de places: 1 

Referència: CL/20/35 

Identificador de la plaça: AAG00416 

Categoria de la plaça: Catedràtic laboral 

Departament: Medicina i Cirurgia Animals 

Àrea de coneixement: Medicina i cirurgia animal 

Perfil docent: MICAC I: patologia clínica en gossos i gats 

Perfil investigador: 
Leishmaniosi i altres malalties infeccioses 
transmeses per vectors en gossos i gats i 
Patologia clínica veterinària 

 

Número de places: 1 

Referència: CL/20/36 

Identificador de la plaça: AAG00205 

Categoria de la plaça: Catedràtic laboral 
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Departament: Ciència Animal i dels Aliments 

Àrea de coneixement: Tecnologia d’aliments 

Perfil docent: Mètodes de processament d’aliments 

Perfil investigador: 
Sensors òptics per optimització i control en 
línia del processat dels aliments 

 

Número de places: 1 

Referència: CL/20/37 

Identificador de la plaça: AAG00195 

Categoria de la plaça: Catedràtic laboral 

Departament: Sanitat i Anatomia Animals 

Àrea de coneixement: Sanitat animal 

Perfil docent: Seguretat alimentària i zoonosis 

Perfil investigador: 
One Health: Malalties infeccioses, zoonosis i 
resistències antimicrobianes 

 

Número de places: 1 

Referència: CL/20/38 

Identificador de la plaça: AAG00209 

Categoria de la plaça: Catedràtic laboral 

Departament: Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes 

Àrea de coneixement: Teoria del senyal i comunicacions 

Perfil docent: Tractament digital del senyal 

Perfil investigador: 
Processament del senyal per a comunicacions i 
navegació 

 

Número de places: 1 

Referència: CL/20/40 

Identificador de la plaça: AAG00029 

Categoria de la plaça: Catedràtic laboral 

Departament: Geologia 

Àrea de coneixement: Cristal·lografia i mineralogia 

Perfil docent: Cristal·lografia 

Perfil investigador: 
Aplicacions de la caracterització mineralògica i 
estructural 

 

Número de places: 1 

Referència: CL/20/41 

Identificador de la plaça: AAG00073 

Categoria de la plaça: Catedràtic laboral 

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

Àrea de coneixement: Didàctica de la llengua i la literatura 

Perfil docent: Didàctica de les llengües estrangeres 

Perfil investigador: 

Didàctica de les llengües estrangeres amb 

tecnologies innovadores i des de la 
interculturalitat 

 

Número de places: 1 

Referència: CL/20/42 

Identificador de la plaça: AAG00414 

Categoria de la plaça: Catedràtic laboral 

Departament: Sociologia 

Àrea de coneixement: Sociologia 

Perfil docent: Sociologia de l’educació 

Perfil investigador: Educació comparada i política educativa 

 
Resolució del rector, de 21 de desembre de 2021, per la qual es convoca concurs d’accés a places de cossos 
docents universitaris, segons es detalla (BOE núm. 10, de 12 de gener de 2021): 
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Número de places: 1 

Referència: TU/20/36 

Identificador de la plaça: ALE00157 

Categoria de la plaça: Professor titular d’Universitat 

Departament: Geologia 

Àrea de coneixement: Geodinàmica externa 

Perfil docent: Mètodes geofísics 

Perfil investigador: Geodinàmica externa 

 

Número de places: 1 

Referència: TU/20/37 

Identificador de la plaça: ALE00155 

Categoria de la plaça: Professor titular d’Universitat 

Departament: Empresa 

Àrea de coneixement: Organització d’Empreses 

Perfil docent: 
Direcció estratègica I / Strategic management 
I 

Perfil investigador: 
Estratègies de gestió tecnològica, col·laboració 
i innovació empresarial 

 

Número de places: 1 

Referència: TU/20/38 

Identificador de la plaça: ALE00164 

Categoria de la plaça: Professor titular d’Universitat 

Departament: Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia 

Àrea de coneixement: Edafologia i química agrícola 

Perfil docent: Edafologia 

Perfil investigador: Biologia i ecologia del sòl 

 

Número de places: 1 

Referència: TU/20/39 

Identificador de la plaça: ALE00160 

Categoria de la plaça: Professor titular d’Universitat 

Departament: 
Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació 

Audiovisual 

Àrea de coneixement: Comunicació audiovisual i publicitat 

Perfil docent: Llenguatges sonors 

Perfil investigador: 
Llenguatge sonor com a eina estratègica de la 
identitat de la marca 

 

Número de places: 1 

Referència: TU/20/40 

Identificador de la plaça: ALE00191 

Categoria de la plaça: Professor titular d’Universitat 

Departament: Art i Musicologia 

Àrea de coneixement: Música 

Perfil docent: Músiques populars urbanes 

Perfil investigador: Etnomusicologia 

 
Resolució del rector, de 21 de desembre 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. 8313, de 12 de gener de 2021): 
 

Número de places: 1 

Referència: AL/20/439 

Identificador de la plaça: AAG00385 

Categoria de la plaça: Professor agregat 

Departament: Sociologia 

Àrea de coneixement: Sociologia 

Perfil docent: Sociologia del treball 
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Perfil investigador: 
Sociologia del treball i metodologia i mètodes 
d’investigació social 

 
Resolució del rector, de 21 de desembre de 2020, per la qual es convoca concurs d’accés a places de cossos 
docents universitaris, segons es detalla (BOE núm. 10, de 12 de gener de 2021): 
 

Número de places: 1 

Referència: CU/20/119 

Identificador de la plaça: ACU00521 

Categoria de la plaça: Catedràtic d’Universitat 

Departament: Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia 

Àrea de coneixement: Biologia Cel·lular 

Perfil docent: Ampliació Biologia Cel·lular 

Perfil investigador: 
Avaluació de nous biomaterials i dispositius per 
aplicacions biològiques 

 

Número de places: 1 

Referència: CU/20/123 

Identificador de la plaça: ACU00525 

Categoria de la plaça: Catedràtic d’Universitat 

Departament: Empresa 

Àrea de coneixement: Organització d’Empreses 

Perfil docent: Direcció estratègica II (Grau d’ADE) 

Perfil investigador: 
Emprenedoria internacional i 
internacionalització de pymes 

 

Número de places: 1 

Referència: CU/20/125 

Identificador de la plaça: ACU00527 

Categoria de la plaça: Catedràtic d’Universitat 

Departament: Filologia Catalana 

Àrea de coneixement: Filologia catalana 

Perfil docent: 
Literatura catalana del renaixement a la 

il·lustració 

Perfil investigador: 
Literatura catalana de la il·lustració a la 
postguerra 

 

Número de places: 1 

Referència: CU/20/126 

Identificador de la plaça: ACU00528 

Categoria de la plaça: Catedràtic d’Universitat 

Departament: Filologia Espanyola 

Àrea de coneixement: Teoria de la literatura i literatura comparada 

Perfil docent: Literatura comparada 

Perfil investigador: Crítica textual 

 
 

VI.1.2. Resolucions  
 
Resolució del rector, d’1 de desembre 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. 8292, d’11 de desembre de 2020): 
 

Referència: AL/20/449 

Nombre de places: 1 

Categoria:  Agregat o agregada 

Àrea de coneixement o especialitat: Didàctica de l’Expressió Musical 

Departament al qual està adscrita: 
Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica i 
Corporal 

Adjudicació: Jèssica Pérez Moreno 
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Resolució del rector, d’1 de desembre 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. 8292, d’11 de 
desembre de 2020): 

 

Referència: UAB-LE-8012 

Nombre de places: 1 

Categoria:  Lector/a / Tenure-eligible lecturer 

Departament: Periodisme i Ciències de la Comunicació 

Àmbit de coneixement: Periodisme 

Adjudicació: Laura Cervi 

 
Resolució del rector, de 3 de desembre 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. 8294, de 14 de 
desembre de 2020): 
 

Referència: UAB-LE-544 

Nombre de places: 1 

Categoria:  Lector/a / Tenure-eligible lecturer 

Departament: Geologia 

Àmbit de coneixement: Estratigrafia 

Adjudicació: Miquel Poyatos Moré 

 
Resolució del rector, de 7 de desembre 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. 8295, de 15 de desembre de 2020): 
 

Referència: AL/20/446 

Nombre de places: 1 

Categoria:  Agregat o agregada 

Àrea de coneixement o especialitat: Electrònica 

Departament al qual està adscrita: Enginyeria Electrònica 

Adjudicació: Albert Crespo Yepes 

 
Resolució del rector, de 15 de desembre 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. 8301, de 22 de desembre de 
2020): 
 

Referència: AL/20/444 

Nombre de places: 1 

Categoria:  Agregat o agregada 

Àrea de coneixement o especialitat: Psicologia Bàsica 

Departament al qual està adscrita: Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació 

Adjudicació: Eva Parrado Romero 

 
Resolució del rector, de 17 de desembre 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. 8305, de 29 de desembre de 

2020): 
 

Referència: AL/20/448 

Nombre de places: 1 

Categoria:  Agregat o agregada 

Àrea de coneixement o especialitat: Didàctica de l’expressió plàstica 

Departament al qual està adscrita: 
Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica i 
Corporal 

Adjudicació: Gemma París Romia 

 
Resolució del rector, de 18 de desembre de 2020, per la qual nomena la senyora Maria del Carme Viladrich 
Segués catedràtica d’Universitat del Departament de Psicobiologia i Metodologia de les Ciències de la Salut, a l’àrea 

de coneixement de Metodologia de les Ciències del Comportament (BOE núm. 335, de 24 de desembre de 2020). 
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Resolució del rector, de 18 de desembre 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. 8305, de 29 de desembre de 
2020): 

 

Referència: AL/20/441 

Nombre de places: 1 

Categoria:  Agregat o agregada 

Àrea de coneixement o especialitat: Traducció i interpretació 

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

Adjudicació: María Guadalupe Romero Ramos 

 
Resolució del rector, de 18 de desembre de 2020, per la qual es declara conclòs el procediment i deserta una 
plaça de professor lector / Tenure-eligible lecturer en el marc del Pla Serra Húnter, de referència UAB-LE-9073, del 
Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals, de l’àmbit de coneixement de Didàctica 

de la Matemàtica (DOGC núm. 8304, de 28 de desembre de 2020). 
 
 
 
 

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

 
 

VI.2.1. Resolucions  
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 28 de 
setembre de 2020, per la qual s’adapta el nomenament del senyor Mateu Company Sánchez, funcionari de l’escala 
administrativa, que ocupa la plaça F01849 (C1, nivell 21), amb destinació a l’Àmbit d’Administració de la Unitat de 

Gestió dels Serveis Cientificotècnics amb dependència orgànica de l’Àrea de Gestió de la Recerca. 
 

Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del a rectora, de 28 de 
setembre de 2020, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora Maria Teresa Garcia Nanclares, funcionària 
de l’escala administrativa, que ocupa la plaça F09917 (C1, nivell 16.1) amb destinació a l’Àmbit d’administració de 
la Unitat de Gestió dels Serveis Cientificotècnics, amb dependència orgànica de l’Àrea de Gestió de la Recerca. 
 

Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 28 de 
setembre de 2020, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora Sònia Andrés Montero, funcionària de l’escala 
administrativa, que ocupa la plaça F05547 (C1, nivell 16.1), amb destinació a l’Àmbit d’Administració de la Unitat 
de Gestió dels Serveis Científicotècnics, amb dependència orgànica de l’Àrea de Gestió de la Recerca. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 28 de 

setembre de 2020, per la qual es transforma el lloc de treball del senyor Melchor Cruz Murillo, de cap d’Unitat de 
Coordinació dels Serveis Cientificotècnics, grup A2, nivell 23.1 (F06107), a cap de l’Àmbit d’administració de la 
Unitat de Gestió dels Serveis Cientificotècnics, grup A2, nivell 24.1. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 28 de 
setembre de 2020, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora Consuelo Garcia Moya, funcionària de l’escala 

administrativa, que ocupa la plaça F09933 (C1, nivell 16), amb destinació a l’Àmbit d’Administració de la Unitat de 

Gestió dels Serveis Cientificotècnics, amb dependència orgànica de l’Àrea de Gestió de la Recerca. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 28 de 
setembre de 2020, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora María José Castillo Villegas, funcionària de 
l’escala administrativa, que ocupa la plaça F05343 (C1, nivell 18), amb destinació a l’Àmbit d’Administració de la 
Unitat de Gestió dels Serveis Cientificotècnics, amb dependència orgànica de l’Àrea de Gestió de la Recerca. 
 

Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 28 de 
setembre de 2020, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora Maria Angeles Benítez Almarza, que ocupa 
la plaça L02343, grup 1, CLT F, amb destinació a la Unitat de Gestió dels Serveis Cientificotècnics amb dependència 
orgànica de l’Àrea de Gestió de la Recerca. 
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Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 28 de 
setembre de 2020, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora Maria Cruz Calderon Lamas, funcionària de 
l’escala administrativa, que ocupa la plaça F01863 (C1, nivell 21), amb destinació a l’Àmbit d’Administració de la 

Unitat de Gestió dels Serveis Cientificotècnica, amb dependència orgànica de l’Àrea de Gestió de la Recerca. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 6 de 
novembre de 2020, per la qual autoritza la reincorporació del senyor Josep Lluís Copete Peralta, al servei actiu de 
l’escala d’ajudants d’Arxius i biblioteques, adscrivint-lo provisionalment a la Biblioteca de Ciència i Tecnologia. 
 

Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, d’11 de 
desembre de 2021, per la qual s’encarrega, amb caràcter provisional, a la senyora Laura Pont Guardi, gestora 
d’Afers Acadèmics de la Gestió Acadèmica de Medicina, l’assumpció de les funcions de la plaça de gestor/a de títols 
de l’Àrea d’Afers Acadèmics. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, d’11 de 
desembre de 2021, per la qual s’encarrega, amb caràcter provisional, al senyor Joan Josep Pancho Moro, gestor 

econòmic de Dret , Ciències Polítiques i de Sociologia, l’assumpció de les funcions de la pla (F05071) de gestor/a de 
l’Institut de govern i Polítiques Públiques (A2.23.1). 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, d’11 de 
desembre de 2021, per la qual s’adscriu al senyor Ignacio Ruiz Balmaseda, funcionari de l’escala de gestió, per 
ocupar la plaça F02533 (A2, nivell 24.4) 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 del rector, de 15 de 
desembre de 2020, per la qual s’encarrega, amb caràcter provisional, a la senyora Elisabet Canovas Flores, 
administrativa (C1.18.1) de l’Àrea d’Afers Acadèmics, les funcions de Coordinació amb les Gestions Acadèmiques i 
de Coordinació de publicacions web. 
 

Resolució del cap de l’àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 15 de 
desembre de 2020, per la qual s’encarrega, amb caràcter provisional, a la senyora M. Pilar López Sánchez, 
funcionària de l’escala administrativa (C1.22.1) de la Gestió Econòmica de l’Administració de Medicina, les funcions 

compartides de la plaça F02195 de la Gestió Econòmica de l’Administració de Medicina. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 15 de 
desembre de 2020, per la qual s’encarrega, amb caràcter provisional, al senyor Francisco Javier Martín Valverde, 

funcionari de l’escala administrativa (C1.22.1) de la Gestió Econòmica de l’Administració de Medicina, les funcions 
compartides de la plaça F02195 de la Gestió Econòmica de l’Administració de Medicina. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 16 de 
novembre de 2020, per la qual adscriu, en comissió de serveis, a la senyora Elena García Serrano, funcionària de 
l’escala administrativa, per ocupar la plaça F04135 (C1, nivell 22.1) al Suport Departamental de l’Administració de 
Serveis del Campus de Sabadell. 

 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 16 de 
novembre de 2020, per la qual incorpora la senyora Marcia Cistero Saludes, laboral indefinit amb contracte fix-
discontinu, a la Unitat de Cultura en Viu – Administració de Serveis i Projectes Específics. 
 

Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 16 de 

novembre de 2020, per la qual destina, amb caràcter definitiu, al senyor Xavier Cervelló Atanes, funcionari de 
l’escala administrativa, per ocupar la plaça F01395 (C1, nivell 22.1) a l’Administració del Servei de Llengües. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 16 de 
novembre de 2020, per la qual encarrega, amb caràcter provisional, les funcions i les responsabilitats de cap de 
grup de vigilants, al senyor Juan Antonio Vega Rodríguez, en torn de nit. 
 

Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 16 de 
novembre de 2020, per la qual adscriu, amb caràcter provisional, a la senyora Elisabet Gabarnet Llobet, dos dies 
a la setmana a l’Administració de Centre de la Facultat de Ciències de l’Educació i Traducció i Interpretació. Per tant, 
amb efectes del dia 2 de novembre de 2020, prestarà serveis tres dies en setmana a l’Àrea de Gestió de Persones i 
dos dies a la setmana a l’Administració de Centre de la Facultat de Ciències de l’Educació i Traducció i Interpretació. 
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Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 16 de 
novembre de 2020, per la qual adapta el nomenament de la senyora Judith Carbonell Segura, que ocupa la plaça 
L03603, grup 03, CLT, L, amb destinació al Departament de Genètica i de Microbiologia amb dependència orgànica 

de l’Administració de Ciències i de Biociències. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 16 de 
novembre de 2020, per la qual nomena el senyor Carles Peláez Membrado, funcionari interí del cos de gestió, grup 
A2, nivell 24.1, amb destinació a la Unitat de Nòmines de l’Àrea de Gestió de Persones. 
 

Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 16 de 
novembre de 2020, per la qual destina, amb caràcter definitiu, al senyor Sergio Morales Rubio, tècnic superior 
laboral, per ocupar la plaça L02733, responsable de comunicacions (LG1E), amb destinació al Servei d’Informàtica. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 16 de 
novembre de 2020, per la qual cessa i deixa sense efectes el nomenament de la senyora Meritxell Vendrell Flotats, 
funcionària interina de l’escala tècnica superior de Suport a la Recerca. 

 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 18 de 
desembre de 2020, per la qual s’adscriu, amb caràcter definitiu, a la senyora Maria Dolors Serveto López, 
funcionària de carrera de l’escala de gestió, a la plaça F04785 (A2.24.4) com a gestora de l’Institut de Neurociències. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització del rector, de 18 de desembre de 
2020, per la qual concedeix al senyor Xavier Ariño Vila la situació de serveis especials. 

 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 18 de 
desembre de 2020, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Glòria Maria Faré Forrolla, 
funcionària de l’escala administrativa (C1), per ocupar la plaça F09923 (C1, nivell 22.1) a la Unitat de Mobilitat 
Professional Internacional del Servei d’Ocupabilitat. 
 

Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització del rector, de 18 de desembre de 
2020, per la qual nomena la senyora Maria Àngels Guimerà Guinot personal eventual, per a ocupar la plaça E00002, 
A1.26.3, de responsable de Relacions Institucionals del Gabinet del Rector. 

 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització del rector, de 18 de desembre de 
2020, per la qual nomena el senyor Xavier Ariño Vila personal eventual, per a ocupar la plaça E00001, A1.28.3, de 
responsable del Gabinet del Rector. 

 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 18 de 
desembre de 2020, per la qual es reincorpora a la senyora Purificación Motta Dolcet, a la plaça, de la qual és 
titular, F06193 (C1.22.1) al Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 18 de 
desembre de 2020, per la qual s’adscriu,  amb caràcter definitiu, a la senyora Maria Jesús Nebrera Navas, 

funcionària de carrera de l’escala de gestió, ala plaça F02483 (A2.24.2) com a gestora acadèmica de la Facultat de 
Psicologia. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 18 de 
desembre de 2020, per la qual finalitza l’encàrrec a la senyora Míriam Lázaro Díez, funcionària de l’escala de gestió 

(A2), de les funcions per acumulació de tasques de gestor departamental de la Unitat Integrada de Suport 

Administratiu del Departament de Ciències de la Salut i Psicologia Social. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 20 de 
novembre de 2020, per la qual adscriu, en comissió de serveis, a la senyora Cristina Diaz Moscoso, funcionària de 
l’escala administrativa, per ocupar la plaça F09937 (C1, nivell 16.1) de la Unitat Integrada de Suport Administratiu 
del Departament de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana. 
 

Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 20 de 
novembre de 2020, per la qual encarrega, amb caràcter provisional, les funcions i les responsabilitats de cap de 
grup de vigilants, al senyor Julián Cañadas de la Paz, amb efectes del dia 1 d’octubre de 2020 fins el dia 31 d’octubre 
de 2020, en torn de nit. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 20 de 
novembre de 2020, per la qual adscriu, en comissió de serveis, a la senyora Rosa Maria Sobrino Franco, funcionària 
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de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F09936 (C1, nivell 16.1) de la secretaria de l’equip de govern al 
Gabinet del Rectorat, amb efectes del dia 12 de novembre de 2019. 
 

Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 20 de 
novembre de 2020, per la qual deixa sense efectes l’encàrrec de part de les funcions de responsabilitat de la plaça 
de cap de l’Oficina de Contractació i Compres, a la senyora Marta Miracle Badia. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 20 de 
novembre de 2020, per la qual finalitza l’encàrrec de gestió al senyor Adrià Ponsà Sánchez, funcionari de l’escala 

administrativa, per l’assumpció de tasques de més responsabilitat de la Unitat de Contractació Administrativa. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 20 de 
novembre de 2020, per la qual encarrega, amb caràcter provisional, les funcions i les responsabilitats de cap de 
grup de vigilants, al senyor Julián Cañadas de la Paz. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 20 de 

novembre de 2020, per la qual adscriu provisionalment a la senyora Meritxell Armengol Pizarro, funcionària de 
l’escala administrativa, per mantenir-se ocupant una plaça amb horari partit, F01293, a l’equip de suport transversal 
de l’Àrea de Serveis Logístics i d’Administració. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 20 de 
novembre de 2020, per la qual deixa sense efectes l’encàrrec de part de les funcions de responsabilitat de la plaça 
de cap de l’Oficina de Contractació i Compres al senyor Santiago Safont Mas. 

 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 20 de 
novembre de 2020, per la qual deixa sense efectes l’encàrrec de part de les funcions de responsabilitat de la plaça 
de cap de l’Oficina de Contractació i Compres, al senyor José Antonio Checa Martínez. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 25 de 

novembre de 2020, per la qual estima la sol·licitud presentada pel senyor José Manuel Catalán pel que fa a la 
petició d’accedir a la situació de jubilació parcial. 
 

Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 26 de 
novembre de 2020, per la qual nomena el senyor Jordi Jovani Aubanell funcionari interí del cos de gestió, grup 
A2, nivell 23.1, amb destinació a la Unitat integrada de Suport Administratiu Departamental de Psicologia Clínica i 
de la Salut i de Psicologia Social. 

 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, d’1 de 
desembre de 2020, per la qual adscriu, en comissió de serveis, a la senyora Eva Fernández Díaz, funcionària de 
l’escala administrativa, per ocupar la plaça F03229 (C1, nivell 22.1) a la Unitat Tècnica de l’Àrea de Desenvolupament 
de Persones i Suport Tècnic. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, d’1 de 

desembre de 2020, per la qual encarrega, amb caràcter provisional, a la senyora Montserrat Reyes Valdés, adjunta 
d’SLiPI, les tasques com a cap de l’SLiPI de la Facultat de Lletres i de Psicologia. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, d’1 de 
desembre de 2020, per la qual es concedeix, a la senyora Maria Isabel Blasco Lázaro, la situació de serveis 

especials. 

 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització del rector, d’1 de desembre de 2020, 
per la qual nomena la senyora Maria Isabel Blasco Lázaro personal eventual, per ocupar la plaça (E06193), de 
secretària del rector. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, d’1 de 
desembre de 2020, per la qual destina, amb caràcter definitiu, a la senyora María Dolores Ranchal Heras, 

funcionària de l’escala administrativa, a la plaça F03785 (C1, nivell 22.1) amb destinació a la Gestió Econòmica de 
Veterinària de l’Administració de Centre de Veterinària. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, d’11 de 
desembre de 2020, per la qual estima la sol·licitud presentada per la senyora Esther Alberich Angulo pel que fa a 
la petició d’accedir a la situació de jubilació parcial. 
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Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, d’11 de 
desembre de 2020, per la qual cessa la senyora Jasmina Jiménez Caro per finalització del contracte d’interinitat. 
 

Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, d’11 de 
desembre de 2020, per la qual cessa com a funcionària interina de l’escala administrativa a la senyora Susana 
Escalada Brugada. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, d’11 de 
desembre de 2020, per la qual estima la sol·licitud presentada per la senyora Rosa Maria Armengol Galceran pel 

que fa a la petició d’accedir a la situació de jubilació parcial. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, d’11 de 
desembre de 2020, per la qual destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Nelida Isabel Carmona Larrosa, 
funcionària de l’escala administrativa (C1), per ocupar la plaça F04283 (C1, nivell 22.1) a la Unitat d’Orientació, 
Pràctiques i Inserció Laboral del Servei d’Ocupabilitat. 
 

Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, d’11 de 
desembre de 2021, per la qual cessa i deixa sense efectes el contracte de pràctiques de la senyora Paula Egea 
Garrido. 
 
Resolució del rector, de 14 de desembre de 2020, per la qual es resol la convocatòria de concurs específic per 
a la provisió de dues places (subgrup A1), ref. 2020A1IE02, i es declara deserta la convocatòria per manca de 
sol·licituds de participació. 

 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 15 de 
desembre de 2020, per la qual concedeix a la senyora Ana Arbós Codina, personal laboral (LG1Q), amb destinació 
al Centre de Biotecnologia Animal i de Teràpia Genètica, l’excedència voluntària. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 18 de 

desembre de 2020, per la qual estima la sol·licitud presentada per la senyora Maria Jesús Ruiz Justo pel que fa a 
la petició d’accedir a la situació de jubilació parcial. 
 

Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 18 de 
desembre de 2020, per la qual estima la sol·licitud presentada per la senyora Adoración Vior Ortiz pel que fa a la 
petició d’accedir a la situació de jubilació parcial. 
 

Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 18 de 
desembre de 2021, per la qual estima la sol·licitud presentada pel senyor Salvador Villacorta Pla pel que fa a la 
petició d’accedir a la situació de jubilació parcial. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 18 de 
desembre de 2021, per la qual es modifica el complement del lloc de treball del senyor Juan Ignacio Toledo Testa, 
en aplicació de la transformació del seu lloc de treball L00603 (LG1E) de responsable tècnic de projectes amb 

destinació a la Unitat d’Aplicacions del Servei d’Informàtica. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 18 de 
desembre de 2021, per la qual es modifica el complement del lloc de treball del senyor Oscar Gómez Garcia, en 
aplicació de la transformació del seu lloc de treball L00597 (LG1E) de responsable tècnic de projectes amb destinació 

a la Unitat d’aplicacions del Servei d’Informàtica. 

 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 18 de 
desembre de 2021, per la qual estima la sol·licitud presentada per la senyora Rosa Lozano Porcel pel que fa a la 
petició a la situació de jubilació parcial. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de persones, per autorització de signatura del rector, de 18 de 
desembre de 2021, per la qual es modifica el complement del lloc de treball de la senyora Immaculada Miro Garcia, 

en aplicació de la transformació del seu lloc de treball L00589 (LG1E) de responsable tècnic de projectes amb 
destinació a la Unitat d’Aplicacions del Servei d’Informàtica. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 18 de 
desembre de 2020, per la qual estima la sol·licitud presentada pel senyor Juan Ignacio Forcen Trinidad pel que fa 
a la petició d’accedir a la situació de jubilació parcial. 
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Butlletí Oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona 

Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització del rector, de 18 de desembre de 
2020, per la qual concedeix a la senyora Maria Àngels Guimerà Guinot la situació de serveis especials. 
 

Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 18 de 
desembre de 2020, per la qual encarrega, amb caràcter provisional, les funcions i les responsabilitats de cap de 
grup de vigilants, al senyor Juan Antonio Vega Rodríguez. 
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