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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 01/2020, de 27 de febrer, del Plenari del Consell Social 
 

S'acorda: 

 
Aprovar l’acta de la sessió plenària del dia 10 de desembre de 2019. 
 
 
Acord 02/2020, de 27 de febrer, del Plenari del Consell Social 
 

Exposició de motius 
 
Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat d’extinció de títols de grau de la UAB que 
ha estat presentada pel centre corresponent (document 1). 
 
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 de titulacions de grau pròpies de la UAB. 
 
Vist l’article 29.1.a del reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Vist que en la reunió del Consell de Govern de la UAB de 30 de gener de 2020 s’ha pres l’acord 3/2020, en virtut 
del qual s’ha aprovat la proposta de supressió de títols de grau per elevar-la al Consell Social. 
 

Vist l’acord CA 03/2020 pres en la reunió de la Comissió Acadèmica del Consell Social de 12 de febrer, que estableix 
el següent: Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) Aprovar la 
supressió del títol de grau en Llengua i Literatura Catalanes. 2) Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica 
i de Qualitat l'execució i el seguiment del punt primer d’aquest acord. 3)    Comunicar el present acord a la vicegerent 
d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 
 

Atesa la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat. 

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

 
1)    Aprovar la supressió del títol de grau en Llengua i Literatura Catalanes.                                                                                                                                                    
2)    Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment del punt primer 
d’aquest acord. 
  
3)    Comunicar el present acord a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-lo efectiu. 
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Acord 03/2020, de 27 de febrer, del Plenari del Consell Social 
  

Exposició de motius 
 
Vista la proposta del vicerector de programació Acadèmica i de Qualitat per a la supressió de títols de màster 
universitari que han estat presentades pels centres corresponents(document 1 ,document 2 ,document 3 ,document 
4 i document 5). 
 

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 de titulacions de grau pròpies de la UAB. 
 
Vist l’article 29.1.a del reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Vist que en la reunió del Consell de Govern de la UAB de 30 de gener de 2020 s’ha pres l’acord 4/2020, en virtut 
del qual s’ha aprovat la proposta d’extinció de títols de màster universitari i elevar-la al Consell Social. 

 
Vist l’acord CA 04/2020 pres en la reunió de la Comissió Acadèmica del Consell Social de 12 de febrer, en virtut del 
qual s’aprova el següent: Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) 
Aprovar l’extinció dels títols de màster universitaris següents: a) Antropologia Social i Cultural / Social and Cultural 
Anthropology (CREOLE). i b) Enginyeria Insdustrial. c)Erasmus Mundus en Estudis Ambientals: Ciutats i Sostenibilitat 
/ Environmental Studies – Cities and Sustainability. d)Gestió Documental, Transparència i Accés a la Informació. 

e)Polítiques i Planificació per a les Ciutats, l’Ambient i el Paisatge.  2) Encarregar al vicerector de Programació 
Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment del punt primer d’aquest acord. 3) Comunicar el present acord a 
la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 

 
Atesa la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat. 
 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 
Per tot això, a la vista de les consideracions i documentació continguda en la part expositiva, 
     
S'acorda : 
 
1)    Aprovar l’extinció dels títols de màster universitaris següents: 
 

a)    Antropologia Social i Cultural / Social and Cultural Anthropology (CREOLE). 
b)    Enginyeria Industrial. 
c)    Erasmus Mundus en Estudis Ambientals: Ciutats i Sostenibilitat / Environmental Studies – Cities and 
Sustainability. 
d)    Gestió Documental, Transparència i Accés a la Informació. 

e)    Polítiques i Planificació per a les Ciutats, l’Ambient i el Paisatge. 

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

 
Acord 04/2020, de 27 de febrer, del Plenari del Consell Social 
 
 
 Exposició de motius 
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Ateses les peticions de creació i modificació de títols de màster i de diploma de postgrau que han estat presentades 
a l’Escola de Postgrau, i atesa la documentació justificativa corresponent que acredita que les propostes de creació 
reuneixen els requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus de títols (document 1). 

 
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
 
Vistos els articles 64.f i 171.1 dels Estatuts de la UAB sobre la creació de titulacions pròpies de la UAB. 
 

Vist l’article 29.1.a del reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Vist que en la reunió del Consell de Govern de la UAB de 30 de febrer de 2020 s’ha pres l’acord 5/2020, en virtut 
del qual s’ha aprovat la proposta creació d’un màster propi i elevar-la al Consell Social. 
 
Vist l’acord CA 05/2020 pres per la Comissió Acadèmica del Consell Social reunida el 12 de febrer, en virtut del qual 
s’aprova el següent: Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) Aprovar 

la creació del títol de màster propi en Comunicació LGTBI+. 2) Encarregar a la directora de l’Escola de Postgrau i de 
la Formació Contínua l'execució i el seguiment del punt primer d’aquest acord. 3) Comunicar el present acord a la 
vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 
 
Atesa la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat. 
 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 
Per tot això, a la vista de les consideracions i documentació continguda en la part expositiva, 
     
S'acorda: 
 
1)    Aprovar la creació del títol de màster propi en Comunicació LGTBI. 

 
2)    Encarregar a la directora de l’Escola de Postgrau i de la Formació Contínua 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 05/2020, de 27 de febrer, del Plenari del Consell Social 
 
 
Exposició de motius 
 
Vist l’article 89.d) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 

 
Vist l’article 28.4. d) del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Vist que en la reunió de la Comissió Econòmica d el Consell Social de la UAB de 14 de febrer de 2020 es va informar 
sobre la tresoreria de la UAB, es va tractar la informació disponible sobre la previsió de tancament del pressupost 

de la UAB corresponent a l’exercici 2020 i es va informar sobre l’escenari  pressupostari de la UAB per a l’any 2020. 

 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, en la reunió del Ple del Consell Social de la UAB de 27 de 
febrer de 2020 s’informarà sobre la tresoreria i el pressupost 2019 i 2020 de la UAB i 
 
S'acorda : 
     
El Ple del Consell Social de la UAB es dóna per assabentat de la tresoreria i el pressupost 2019 i 2020 de la UAB. 

 
 
Acord 06/2020, de 27 de febrer, del Plenari del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 
Vist l’article 89.f de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 
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Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB. 
 

Vist l’informe de necessitats de tresoreria presentat per la gerència i la Vicegerència d’Economia de la UAB i el pla 
de tresoreria per a l’any 2020 (document 1). 
 
Vist l’acord CE 08/2020 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social, reunida el 14 de febrer, en virtut del qual 
s’acorda el següent: Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1)Acordar, 
perquè sigui autoritzat pel Govern de la Generalitat de Catalunya, que la UAB formalitzi operacions d’endeutament 

a curt termini, amb la contractació d’una o vàries pòlisses de crèdit, fins a un import màxim de 32,9 milions d’euros, 
d’acord amb el termini i les característiques de cost màxim d’operació, incloent comissions i altres despeses, que 
acordi el Govern de la Generalitat de Catalunya; 2) Les condicions financeres i de venciment de les operacions 
d’endeutament a curt termini contractades s’informaran als òrgans corresponents  del Consell Social; 3) Comunicar 
aquest acord al Gerent i a la vicegerent d’Economia, per tal que es duguin a terme les mesures necessàries per a 
fer-lo efectiu. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
S'acorda : 
     
1)    Acordar, perquè sigui autoritzat pel Govern de la Generalitat de Catalunya, que la UAB formalitzi operacions 
d’endeutament a curt termini, amb la contractació d’una o vàries pòlisses de crèdit, fins a un import màxim de 32,9 
milions d’euros, d’acord amb el termini i les característiques de cost màxim d’operació, incloent comissions i altres 

despeses, que acordi el Govern de la Generalitat de Catalunya. 
 
2)    Les condicions financeres i de venciment de les operacions d’endeutament a curt termini contractades 
s’informaran als òrgans corresponents  del Consell Social. 
 
3)    Comunicar aquest acord al Gerent i a la vicegerent d’Economia, per tal que es duguin a terme les mesures 

necessàries per a fer-lo efectiu. 
 
 

Acord 07/2020, de 27 de febrer, del Plenari del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 

Atès que per acord del Consell de Govern de 5 de juny de 2013 es va acordar la creació de l’empresa 
Health&Sportlab, S.L., com a empresa de base tecnològica de la Universitat, a través de UABFirms, S.L., aportant 
1.400 euros, corresponent al 7% del capital social. 
 
Atès que el 25 de juny de 2013 es va crear Health&Sportlab, S.L., davant notari, la qual tenia per objecte social el 
desenvolupament de productes i serveis, i la consultoria i assessoria en l’àmbit de la salut, benestar i qualitat de 
vida. 

 
Atès que en data 8 de gener de 2020 es van reunir els socis de Health&Sportlab, S.L., en junta extraordinària i 
universal, i van acordar, entre d’altres, (i) la dissolució i liquidació simultània de la companyia, (ii) el cessament de 
l’administrador únic i el nomenament de liquidador únic; (iii) el balanç final de liquidació, de l’informe sobre les 
operacions de liquidació i del projecte de divisió de l’actiu resultant; i (iv) la quota de liquidació (document 1). 

 

Vist l’article 88.e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
Vist que l'article 64.t dels Estatuts de la UAB. 
 
Vist l’article 28.2.a del Reglament de funcionament i organització del Consell Social de la UAB. 
 
Vist l’acord 13/2020 pres pel Consell de Govern reunit el 30 de gener, en virtut del qual s’aprova ratificar l’acord de 

la junta extraordinària i universal de socis de la companyia HEALTH&SPORTLAB, S.L. de data 8 de gener de 2020 
per la qual es va acordar la dissolució i liquidació simultània de la companyia, i elevar la proposta de ratificació al 
Consell Social. 
 
Vist l’acord CE 05/2020 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el 14 de febrer, en virtut del qual 
s’aprova el següent: Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) Ratificar 
l’acord de la junta extraordinària i universal de socis de la companyia Health&Sportlab, S.L. de data 8 de gener de 
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2020 per la qual es va acordar, entre d’altres: (i) la dissolució i liquidació simultània de la companyia, (ii) el 
cessament de l’administrador únic i el nomenament de liquidador únic; (iii) el balanç final de liquidació, de l’informe 
sobre les operacions de liquidació i del projecte de divisió de l’actiu resultant; i (iv) la quota de liquidació, d’acord 

amb el que consta en el document 1; 2) Encarregar al vicerector d’Innovació i de Projectes Estratègics l'execució i 
el seguiment d’aquest acord; 3) Comunicar el present acord al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-lo efectiu i a l’òrgan liquidador de la companyia  Health&Sportlab, S.L. 
 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
S'acorda: 
 
1)    Ratificar l’acord de la junta extraordinària i universal de socis de la companyia Health&Sportlab, S.L. de data 8 
de gener de 2020 per la qual es va acordar, entre d’altres: (i) la dissolució i liquidació simultània de la companyia, 
(ii) el cessament de l’administrador únic i el nomenament de liquidador únic; (iii) el balanç final de liquidació, de 

l’informe sobre les operacions de liquidació i del projecte de divisió de l’actiu resultant; i (iv) la quota de liquidació, 
d’acord amb el que consta en el document 1. 
 
2)    Encarregar al vicerector d’Innovació i de Projectes Estratègics l'execució i el seguiment d’aquest acord. 
 
3)    Comunicar el present acord al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a 
fer-lo efectiu i a l’òrgan liquidador de la companyia  Health&Sportlab, S.L. 

 
 
Acord 08/2020, de 27 de febrer, del Plenari del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 

Atès que Hotel Campus, S.L.U. va ser constituïda per la FUAB en data 13 de juliol de 2010 mitjançant l’atorgament 
de l’escriptura de constitució social davant el notari de Cerdanyola del Vallès, Sr. Rafael Thode Garrido, sota el núm. 
955 del seu protocol, amb l’objecte social d’explotar l’Hotel, ubicat al campus universitari, amb les seves 

instal·lacions complementàries. 
 
Atès que en data 20 de juny de 2019 el Patronat de la FUAB va acordar la dissolució de la societat Hotel Campus, 
S.L.U., cessant els administradors en els seus càrrecs i designant titular i suplent. 

 
Atès l’acord PLE 62/2019, de 22 d’octubre, en virtut del qual s’acordà ratificar l’acord del Patronat de la FUAB de 
data 20 de juny de 2019 pel qual es va  acordar la dissolució de la societat Hotel Campus, S.L.U. 
 
Atès que en data 28 d’octubre de 2019 el Patronat de la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona va acordar (i) 
Aprovar el balanç final de liquidació de l’Hotel Campus;  (ii) amb un actiu net de 8.608,01 € i es fixa una quota de 
liquidació corresponent a les 3.300 participacions socials als que integren el capital social de l’entitat en un 100%; 

(iii) declarar liquidada la societat Hotel Campus, S.L. en liquidació. 
 
Vist l’article 88.e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
Vist que l'article 64.t dels Estatuts de la UAB. 

 

Vist l’article 28.2.a del Reglament de funcionament i organització del Consell Social de la UAB. 
 
Vist l’acord 11/2020 pres pel Consell de Govern reunit el 30 de gener, en virtut del qual s’aprova ratificar l’acord del 
Patronat de la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona de data 28 d’octubre de 2019 pel qual es va acordar la 
liquidació de la companyia Hotel Campus, S.L.U, i elevar la proposta de ratificació al Consell Social. 
 
Vist l’acord CE 16/2020 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el 14 de febrer, en virtut del qual 

s’aprova informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1)Ratificar l’acord del 
Patronat de la FUAB de data 28 d’octubre de 2019 pel qual es va acordar la dissolució de la societat Hotel Campus, 
S.L.U, en els termes que es fan constar en el document 1; 2)Encarregar al vicerector d’Economia i de Campus 
l'execució i el seguiment d’aquest acord; 3)Comunicar el present acord a la vicegerent d’Economia, per tal que porti 
a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu, i a l’òrgan liquidador de la companyia Hotel Campus, S.L.U. 
 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
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Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 

S'acorda: 
 
1)    Ratificar l’acord del Patronat de la FUAB de data 28 d’octubre de 2019 pel qual es va acordar la dissolució de 
la societat Hotel Campus, S.L.U, en els termes que es fan constar en el document 1. 
 
2)    Encarregar al vicerector d’Economia i de Campus l'execució i el seguiment d’aquest acord. 

 
3)    Comunicar el present acord a la vicegerent d’Economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries per 
a fer-lo efectiu, i a l’òrgan liquidador de la companyia Hotel Campus, S.L.U. 
 
 
 

I.2. Comissions del Consell Social 
 
I.2.1. Comissió Acadèmica 

[tornar a l’índex] 
 

 

Acord 1/2020, de 12 de febrer, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 
 
 
S'acorda : 
 
Aprovar l’acta de la sessió de la Comissió Acadèmica reunida el dia 11 de desembre de 2019. 
  

 
Acord 2/2020, de 12 de febrer, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 

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

 
Atès l’article 30.3.b del Reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Vistos els recursos i les al·legacions presentades sobre règim de permanència pels alumnes de la UAB següents: 
 
1.    NIA 1302614, estudiant de Grau en Educació Social a la Facultat de Ciències de l’Educació, segons consta en el 

document 1. 
2.    NIA 1332367, estudiant de Grau en Enginyeria Informàtica a l’Escola d’Enginyeria, segons consta en el document 
2. 
3.    NIA 1248196, estudiant de Grau en Psicologia a la Facultat de Psicologia, segons consta en el document 3. 
4.    NIA 1311524, estudiant d’Enginyeria Electrònica de Telecomunicació. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 

 
S’acorda  
 
1.    Emetre un informe desfavorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat 
dels estudis de grau en Educació Social, presentat per l’estudiant amb NIU 1302614  de la Facultat de Ciències de 
l’Educació de la UAB, per tal de donar acompliment al que estableixen els articles 3.3 i 3.8 de la Normativa sobre 
Règim de Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i considerar que les al·legacions que ha 

fet l’estudiant no justifiquen la concessió d’una autorització de matrícula de l’assignatura 101634 El Procés 
d’Ensenyament Aprenentatge.  I per tant, no autoritzar que l’alumna pugui matricular-se en el curs 2019-2020. 
 
2.    Emetre un informe favorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat 
dels estudis de grau en Enginyeria Informàtica, presentat per l’estudiant amb NIU 1332367  de l’Escola d’Enginyeria 
de la UAB, per tal de donar acompliment al que estableixen els articles 3.3 i 3.8 de la Normativa sobre Règim de 

Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i considerar que les al·legacions que ha fet l’estudiant 
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justifiquen la concessió d’una autorització de matrícula de l’assignatura 102769 Informació i Seguretat.  I per tant, 
autoritzar que l’alumne pugui matricular-se en el curs 2019-2020. 
 

3.    Emetre un informe favorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat 
dels estudis de grau en Psicologia, presentat per l’alumna amb NIU 1248196 de la Facultat de Psicologia  de la UAB, 
per tal de donar acompliment al que estableixen els articles 3.3 i 3.8 de la Normativa sobre Règim de Permanència 
als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i considerar que les al·legacions que ha fet l’estudiant justifiquen 
la concessió d’una autorització de matrícula de l’assignatura 102603 Processos Psicològics: Pensament i Llenguatge. 
I per tant, autoritzar que l’alumna pugui matricular-se en el curs 2019-2020. 

 
4.    Emetre un informe desfavorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat 
dels estudis de grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicacions, presentat per l’estudiant amb NIA 1311524 de 
l’Escola d’Enginyeria de la UAB, per tal de donar acompliment al que estableixen els articles 3.3 i 3.8 de la Normativa 
sobre Règim de Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i considerar que les al·legacions que 
ha fet l’estudiant no justifiquen la concessió d’una autorització de matrícula de l’assignatura 102685 Arquitectura de 
Computadors i Perifèrics, i per tant, no autoritzar que l’alumne pugui matricular-se en el curs 2019-2020. 

 
 
Acord 3/2020, de 12 de febrer, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 
 
 
Exposició de motius 
 

Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat d’extinció de títols de grau de la UAB que 
ha estat presentada pel centre corresponent (document 1). 
 
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 88.b de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 

 
Vist l’article 29.1.a del reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Vist que en la reunió del Consell de Govern de la UAB de 30 de gener de 2020 s’ha pres l’acord 3/2020 que estableix: 
PRIMER.- Aprovar la supressió del títol de grau en Llengua i Literatura Catalanes. SEGON.- Elevar l'aprovació de la 
supressió del títol de grau al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències. TERCER.- Encarregar al 
vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment dels acords primer i segon.   

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

Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 

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

1)    Aprovar la supressió del títol de grau en Llengua i Literatura Catalanes. 
  
2)    Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment del punt primer 
d’aquest acord. 
  
3)    Comunicar el present acord a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-lo efectiu. 
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Acord 4/2020, de 12 de febrer, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 

 
Exposició de motius 
 
Vista la proposta del vicerector de programació Acadèmica i de qualitat per a la supressió de títols de màster 
universitari que han estat presentades pels centres corresponents (document 1, document 2, document 3 , document 
4 i document 5). 

 
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 de titulacions de grau pròpies de la UAB. 
 
Vist l’article 29.1.a del reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Vist que en la reunió del Consell de Govern de la UAB de 30 de gener de 2020 s’ha pres l’acord 4/2020, que estableix: 

PRIMER.- Aprovar l’extinció dels títols de màster universitaris següents: 
-    Antropologia Social i Cultural / Social and Cultural Anthropology (CREOLE) 
-    Enginyeria Industrial 
-    Erasmus Mundus en Estudis Ambientals: Ciutats i Sostenibilitat / Environmental Studies – Cities and Sustainability 
-    Gestió Documental, Transparència i Accés a la Informació 
-    Polítiques i Planificació per a les Ciutats, l’Ambient i el Paisatge 

SEGON.- Elevar l'aprovació de la supressió dels títols de màster universitari al Consell Social per tal que exerceixi 
les seves competències. 
TERCER.- Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment dels acords 

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

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

 
Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
 
1)    Aprovar l’extinció dels títols de màster universitaris següents: 
 

a)    Antropologia Social i Cultural / Social and Cultural Anthropology (CREOLE). 

b)    Enginyeria Industrial. 
c)    Erasmus Mundus en Estudis Ambientals: Ciutats i Sostenibilitat / Environmental Studies – Cities and 
Sustainability. 
d)    Gestió Documental, Transparència i Accés a la Informació. 
e)    Polítiques i Planificació per a les Ciutats, l’Ambient i el Paisatge. 
 
2)    Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment del punt primer 

d’aquest acord. 
 
3)    Comunicar el present acord a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-lo efectiu. 
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Acord 5/2020, de 12 de febrer, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 

 
Ateses les peticions de creació i modificació de títols de màster i de diploma de postgrau que han estat presentades 
a l’Escola de Postgrau, i atesa la documentació justificativa corresponent que acredita que les propostes de creació 
reuneixen els requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus de títols (document 1). 
 
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 

4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
 
Vistos els articles 64.f i 171.1 dels Estatuts de la UAB sobre la creació de titulacions pròpies de la UAB. 
 
Vist l’article 29.1.a del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Vist que en la reunió del Consell de Govern de la UAB de 30 de gener de 2020 s’ha pres l’acord 5/2020, que estableix: 

 
PRIMER Aprovar la creació del títol de màster propi en Comunicació LGTBI+. SEGON.- . Elevar l'aprovació de la 
creació del títol de màster propi al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències. TERCER.- Encarregar 
a la directora de l’Escola de Postgrau i de la Formació Contínua l'execució i el seguiment dels acords primer i segon. 
QUART.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius 
  

Atesa la proposta de la directora de l’Escola de Postgrau i de la Formació Contínua. 
 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions i documentació continguda en la part expositiva, 
 

     
S’acorda: 
 

Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
 
1)    Aprovar la creació del títol de màster propi en Comunicació LGTBI+. 
 

2)    Encarregar a la directora de l’Escola de Postgrau i de la Formació Contínua 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. 
 
 

 

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

 
 

Acord 3/2020, de 14 de febrer, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
S'acorda : 

 
 Aprovar l’acta de la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el dia 24 de gener de 2020. 
 
 
Acord 4/2020, de 14 de febrer, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 

 
Vist l’article 28.4. d) del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Atesa la informació sobre les EBT i spin-off de la UAB a 31 de desembre de 2018 de la UAB presentada pel 
Vicerectorat d’Innovació i Projectes Estratègics (document 1). 
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Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 

S'acorda : 
 
La Comissió Econòmica del Consell Social es dóna per assabentada de la informació sobre les EBT i spin-off de la 
UAB a 31 de desembre de 2018. 
 
 

Acord 5/2020, de 14 de febrer, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 
Atès que per acord del Consell de Govern de 5 de juny de 2013 es va acordar la creació de l’empresa 
Health&Sportlab, S.L., com a empresa de base tecnològica de la Universitat, a través de UABFirms, S.L., aportant 
1.400 euros, corresponent al 7% del capital social. 

 
Atès que el 25 de juny de 2013 es va crear Health&Sportlab, S.L., davant notari, la qual tenia per objecte social el 
desenvolupament de productes i serveis, i la consultoria i assessoria en l’àmbit de la salut, benestar i qualitat de 
vida. 
 
Atès que en data 8 de gener de 2020 es van reunir els socis de Health&Sportlab, S.L., en junta extraordinària i 
universal, i van acordar, entre d’altres, (i) la dissolució i liquidació simultània de la companyia, (ii) el cessament de 

l’administrador únic i el nomenament de liquidador únic; (iii) el balanç final de liquidació, de l’informe sobre les 
operacions de liquidació i del projecte de divisió de l’actiu resultant; i (iv) la quota de liquidació (document 1). 
 
Vist l’article 88.e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
Vist que l'article 64.t dels Estatuts de la UAB. 

 
Vist l’article 28.2.a del Reglament de funcionament i organització del Consell Social de la UAB. 
 

Vist l’acord 13/2020 pres pel Consell de Govern reunit el 30 de gener, en virtut del qual s’aprova el següent: PRIMER. 
Ratificar l’acord de la junta extraordinària i universal de socis de la companyia HEALTH&SPORTLAB, S.L. de data 8 
de gener de 2020 per la qual es va acordar, entre d’altres: (i) la dissolució i liquidació simultània de la companyia, 
(ii) el cessament de l’administrador únic i el nomenament de liquidador únic; (iii) el balanç final de liquidació, de 

l’informe sobre les operacions de liquidació i del projecte de divisió de l’actiu resultant; i (iv) la quota de liquidació; 
en els termes del document 1; SEGON. Elevar aquest acord al Consell Social per a la seva aprovació, si escau; 
TERCER. Encarregar al vicerector d’Innovació i de Projectes Estratègics l'execució i el seguiment de l'acord primer; 
QUART. Comunicar els presents acords a la vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries 
per a fer-los efectius i a l’òrgan liquidador de la companyia HEALTH&SPORTLAB, S.L. 
 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 

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

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

 
1)    Ratificar l’acord de la junta extraordinària i universal de socis de la companyia Health&Sportlab, S.L. de data 8 
de gener de 2020 per la qual es va acordar, entre d’altres: (i) la dissolució i liquidació simultània de la companyia, 
(ii) el cessament de l’administrador únic i el nomenament de liquidador únic; (iii) el balanç final de liquidació, de 
l’informe sobre les operacions de liquidació i del projecte de divisió de l’actiu resultant; i (iv) la quota de liquidació, 
d’acord amb el que consta en el document 1. 
 

2)    Encarregar al vicerector d’Innovació i de Projectes Estratègics l'execució i el seguiment d’aquest acord. 
 
3)    Comunicar el present acord a la vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per 
a fer-los efectius i a l’òrgan liquidador de la companyia  Health&Sportlab, S.L. 
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Acord 6/2020, de 14 de febrer, 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: Servei d’Anàlisis i Aplicacions Microbiològiques i Servei de Tractament 
d’Imatges- STI (document 1 i document 2). 
 
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 : 

 
1)    Aprovar les tarifes per a l’any 2020 dels laboratoris de prestació de serveis següents: 
 

a)  Servei d’Anàlisis i Aplicacions Microbiològiques, d’acord amb el que consta en el document 1. 
b)  Servei de Tractament d’Imatges, d’acord amb el que consta en el document 2. 

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

per a fer-lo efectiu. 
 
 
Acord 7/2020, de 14 de febrer, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 

 
Vist l’article 28.4. d) del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 

Atès que en la reunió de la Comissió Econòmica del Consell Social de la UAB de 14 de febrer de 2020 s’informarà 
sobre la tresoreria 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 informació sobre la tresoreria de la UAB. 
  
 
Acord 8/2020, de 14 de febrer, de la Comissió Econòmica del Consell Social 

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

Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB. 

 
Vist l’informe de necessitats de tresoreria presentat per la gerència i la Vicegerència d’Economia de la UAB i el pla 
de tresoreria per a l’any 2020 (document 1). 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
S'acorda : 

     
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
 
1)    Acordar, perquè sigui autoritzat pel Govern de la Generalitat de Catalunya, que la UAB formalitzi operacions 
d’endeutament a curt termini, amb la contractació d’una o vàries pòlisses de crèdit, fins a un import màxim de 32,9 
milions d’euros, d’acord amb el termini i les característiques de cost màxim d’operació, incloent comissions i altres 
despeses, que acordi el Govern de la Generalitat de Catalunya. 
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2)    Les condicions financeres i de venciment de les operacions d’endeutament a curt termini contractades 
s’informaran als òrgans corresponents  del Consell Social. 

 
3)    Comunicar aquest acord al Gerent i a la vicegerent d’Economia, per tal que es duguin a terme les mesures 
necessàries per a fer-lo efectiu. 
  
 
Acord 9/2020, de 14 de febrer, de la Comissió Econòmica del Consell Social 

 
Exposició de motius 
 
Vist l’article 28.4. d) del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Atès que en la Comissió Econòmica del Consell Social de la UAB de 14 de febrer de 2020 s’informarà i es debatrà 
sobre l’escenari pressupostari de la UAB per a l’any 2020 i les possibles accions a dur a terme per optimitzar 

l’esmentat pressupost. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
S'acorda : 
 
La Comissió Econòmica del Consell Social es dóna per assabentada de les possibles accions a dur a terme en el marc 

del pressupost de la UAB en l’any 2020. 
  
 
Acord 10/2020, de 14 de febrer, 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 desembre de 2019 (document 1). 

 
Vist l’article 89.g de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 
 
Vist l’article 28.2.b del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 

 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
S'acorda : 
 
1)    Aprovar les modificacions de crèdit del pressupost de la UAB a 20 de desembre de 2019, d’acord amb el que 
consta en el document 1. 

 
2)    Comunicar aquest acord al Gerent i a la vicegerent de l’àmbit econòmic de la UAB, per tal que es duguin a 
terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 
 
 

Acord 11/2020, de 14 de febrer, 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 24 de gener de 2020 (document 1). 
 
Vist l’article 89.g de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 

 
Vist l’article 28.2.b del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
S'acorda: 
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1)    Aprovar les modificacions de crèdit del pressupost de la UAB a 24 de gener de 2020, d’acord amb el que consta 
en el document 1. 
 

2)    Comunicar aquest acord al Gerent i a la vicegerent de l’àmbit econòmic de la UAB, per tal que es duguin a 
terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 
  
 
Acord 12/2020, de 14 de febrer, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 

 
Exposició de motius 
 
Vist els articles 72 i 90 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
Vist l’article 64. m dels Estatuts de la UAB. 
 

Vist l’article 28.3.d del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
D’acord amb la Resolució EMC/3081/2018, de 21 de desembre, per la qual es dona publicitat al procediment i als 
terminis de presentació de les sol·licituds d'avaluació de l'activitat investigadora del personal docent i investigador 
funcionari i contractat, per a períodes que hagin finalitzat com a màxim el 31 de desembre de 2018. 
  
Vist el Decret 405/2006, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les retribucions addicionals del personal docent i 

investigador funcionari i contractat de les universitats públiques de Catalunya, que en el seu article 7 estableix que 
un cop certificada l'avaluació per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, ho traslladarà al 
Consell de Govern per tal que pugui formular la proposta d'assignació al Consell Social. 
 
Atès que l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) és competent per a 
l'avaluació dels mèrits de recerca del professorat universitari, a través de les seves comissions avaluadores de la 

Comissió d'Avaluació de la Recerca, i que també s’encarrega de notificar el resultat de l’avaluació a les persones 
interessades d’acord amb el procediment establert i comunica a cada universitat les avaluacions favorables 
obtingudes pel professorat respectiu, per tal que el Consell de Govern pugui formular la proposta d’assignació al 

Consell Social. 
 
Ateses les certificacions emeses per AQU Catalunya referents als complements retributius autonòmics per mèrits de 
recerca del professorat de la UAB (document 1). 

Vist l’acord 12/2020 pres pel Consell de Govern de 30 de gener, en virtut del qual s’acorda: PRIMER. Donar-se per 
assabentats i donar per bona la proposta de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya de 
complements retributius addicionals per mèrits de recerca del professorat funcionari de la UAB que han obtingut 
avaluació positiva. ;SEGON. Elevar aquest acord al Consell Social per a la seva aprovació, si escau; TERCER. 
Comunicar el present acord a l’Àrea de Gestió de Persones, per tal que portin a terme les mesures necessàries per 
a fer-lo efectiu;QUART. Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic que faci l’execució i el seguiment d’aquests 
acords. 

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

 

1)    Aprovar els complements retributius addicionals per mèrits de recerca corresponents a l’avaluació del 2019 
d’AQU Catalunya, del personal docent i investigador funcionari de la UAB que han obtingut avaluació positiva, d’acord 
amb el que consta al document 1. 
 
2)    Encarregar el vicerector de Personal Acadèmic que faci l’execució i el seguiment d'aquest acord. 
 
3)    Comunicar el present acord a l'Àrea de de Gestió de Persones, per tal que portin a termes les mesures 

necessàries per a fer-lo efectiu. 
 
 
Acord 13/2020, de 14 de febrer, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
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D’acord amb la necessitat del Consell Social d’establir un procediment per a la justificació dels projectes 2020 en els 
que col·labora el Consell Social mitjançant aportació econòmica que acorda el Ple del Consell Social. 
 

Atès que aquest procediment serà aplicable per les accions que s’acordin al llarg de l’any 2020 i que incloguin accions 
dels àmbits Societat-Universitat i/o Universitat-Empresa, així com projectes d’altres  àmbits. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
S'acorda : 

 
Aprovar el procediment per a la justificació de les accions i projectes finançats pel Consell Social de la UAB de l’any 
2020, d’acord amb el que consta  en el document 1. 
 
 
Acord 14/2020, de 14 de febrer, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 

Exposició de motius 
 
Atès l'acord de la Comissió Executiva del CSUC de 14 de novembre de 2019 pel qual s’acorda aprovar les tarifes 
pels serveis prestats i la seva política de facturació per a l’exercici 2020. 
 
Vist l’Acord GOV/173/2013, de 10 de desembre, pel qual es va ratificar la dissolució del CBUC per absorció per part 
del Centre de Serveis Científics i Acadèmics de Catalunya (CESCA)  i que passà a denominar-se Consorci de Serveis 

Universitaris de Catalunya (CSUC) el qual va assumir els objectius del CBUC. 
  
Atès que l’article 26.2 dels Estatuts del CSUC estableix que l’aprovació de les tarifes correspon al Consell de Govern, 
qui podrà delegar-ho, si escau, en la Comissió Executiva; així mateix regula que les tarifes del CSUC en la seva 
actuació com a mitjà propi instrumental i servei tècnic de les institucions consorciades requerirà la ratificació 
d’aquestes. 

 
Atès que la UAB és una de les entitats consorciades en el CSUC i que, per tant, les tarifes abans esmentades 
corresponents a l’any 2020 (document 1) requereixen la ratificació d'aquesta Universitat. 

Vist l’acord pres per la Comissió d’Economia i d’Organització delegada del Consell de Govern de data 22 de gener 
de 2020, que estableix el següent: PRIMER. Ratificar les tarifes pels serveis prestats pel Consorci de Serveis 
Universitaris de Catalunya (CSUC) per a l’exercici 2020, que s’annexa; SEGON. Elevar aquesta acord al Consell 
Social perquè exerceixi les seves competències; TERCER. Encarregar al vicerector d’Economia i  Campus l'execució 

i el seguiment d'aquests acords; QUART. Comunicar els presents acords al comissionat de la rectora per a les 
Tecnologies de la Informació i de la Comunicació i a la vicegerent d'Economia per tal que portin a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius. 
 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions, 

 
S'acorda : 
 
1)    Ratificar les tarifes pels serveis prestats pel Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) per a 
l’exercici 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'aquest acord. 
 
3)    Comunicar el present acord al comissionat de la rectora per a les Tecnologies de la Informació i de la 
Comunicació i a la vicegerent d'Economia, per tal que portin a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 
 
 
Acord 15/2020, de 14 de febrer, de la Comissió Econòmica del Consell Social 

 
Exposició de motius 
 
Vist l’acord PLE 89/2017 del Ple del Consell Social de data 20 de desembre de 2017 mitjançant el qual es va aprovar 
el procediment d’aprovació de les despeses pluriennals en el sentit següent: 
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a)    Acordar que el Consell Social, abans de l’inici del procediment de tramitació dels expedients de contractació 
administrativa, aprovi les despeses pluriennals del pressupost genèric pel procediment d’adjudicació procedent amb 
un valor superior de 200.000€ (pressupost base de licitació, IVA exclòs). 

 
b)    Autoritzar al gerent de la UAB a l’aprovació de la  despesa pluriennal pel procediment d’adjudicació del 
pressupost genèric que sigui procedent fins a un import màxim de 200.000€ (pressupost base de licitació, IVA 
exclòs), amb l’obligació d’informar al Consell Social de totes les operacions dutes a terme en el transcurs del 
semestre de l’exercici social en curs. 
 

c)    Aplicar el procediment previst als punts primer i segon d’aquest acord a les pròrrogues de contractes 
administratius que impliquin un compromís de despesa pluriennal del pressupost genèric. 
 
d)    Autoritzar al gerent l’autorització de les despeses de qualsevol import, de caràcter anual o pluriennal, provinents 
de contractacions centralitzades en el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC), sempre que la despesa 
estigui prevista en el Pla General d’Activitats (PGA) anual que aprova el Consell de Govern del CSUC. Amb aquesta 
finalitat, la  Comissió d’Economia i d’Organització, delegada de Consell de Govern, i  la Comissió Econòmica del 

Consell Social seran informades anualment del PGA del CSUC. 
 
Si la Comissió Executiva del CSUC aprovés una licitació no contemplada en el PGA anual, li serà aplicable el 
procediment previst als acords primer,  segon i tercer d’aquest acord.” 
 
Atès el Pla General d’Activitats del CSUC per a l’exercici 2020 acordat pel Consell de Govern del CSU de 14 de 
novembre de 2019 (document 1). 

 
Atès que l’article 12.1 dels Estatuts del CSUC aprovats per Acord del Consell de Govern número 180/2019, de 3 de 
desembre el qual estableix que són funcions del Consell de Govern l’aprovació del  programa general d’activitats. 
 
Vist el Pla General d’Activitats del CSUC per a l’exercici de 2020 tractat en la Comissió d’Economia i d’Organització, 
comissió delegada del Consell de Govern, en la sessió de 22 de gener de 2020. 

 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

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

1)    Donar-se per assabentats del Pla General d’Activitats del CSUC per a l’exercici 2020, d’acord amb el que consta 
en el document 1. 
 
2)    Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència l'execució i el seguiment 
d’aquest acord. 
 
 

Acord 16/2020, de 14 de febrer, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 
Atès que Hotel Campus, S.L.U. va ser constituïda per la FUAB en data 13 de juliol de 2010 mitjançant l’atorgament 

de l’escriptura de constitució social davant el notari de Cerdanyola del Vallès, Sr. Rafael Thode Garrido, sota el núm. 

955 del seu protocol, amb l’objecte social d’explotar l’Hotel, ubicat al campus universitari, amb les seves 
instal·lacions complementàries. 
 
Atès que en data 20 de juny de 2019 el Patronat de la FUAB va acordar la dissolució de la societat Hotel Campus, 
S.L.U., cessant els administradors en els seus càrrecs i designant titular i suplent. 
 
Atès l’acord PLE 62/2019, de 22 d’octubre, en virtut del qual s’acordà ratificar l’acord del Patronat de la FUAB de 

data 20 de juny de 2019 pel qual es va  acordar la dissolució de la societat Hotel Campus, S.L.U. 
 
Atès que en data 28 d’octubre de 2019  el Patronat de la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona va acordar 
(i) Aprovar el balanç final de liquidació de l’Hotel Campus;  (ii) amb un actiu net de 8.608,01 € i es fixa una quota 
de liquidació corresponent a les 3.300 participacions socials als que integren el capital social de l’entitat en un 100%; 
(iii) declarar liquidada la societat Hotel Campus, S.L. en liquidació. 
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Vist l’article 88.e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
Vist que l'article 64.t dels Estatuts de la UAB. 

 
Vist l’article 28.2.a del Reglament de funcionament i organització del Consell Social de la UAB. 
 
Vist l’acord 11/2020 pres pel Consell de Govern reunit el 30 de gener, en virtut el qual s’aprova el següent: PRIMER. 
Ratificar l’acord del Patronat de la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona de data 28 d’octubre de 2019 pel 
qual es va acordar la liquidació de la companyia Hotel Campus, S.L.U. en els termes del document 1; SEGON. Elevar 

aquest acord al Consell Social per a la seva aprovació, si escau; TERCER. Encarregar al vicerector d’Economia i de 
Campus l'execució i el seguiment de l'acord primer; QUART. Comunicar els presents acords a la vicegerent 
d’Economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius i a l’òrgan liquidador de la 
companyia Hotel Campus, S.L.U. 
 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
S'acorda : 
 
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
 
1)    Ratificar l’acord del Patronat de la FUAB de data 28 d’octubre de 2019 pel qual es va acordar la dissolució de 

la societat Hotel Campus, S.L.U, en els termes que es fan constar en el document 1. 
 
2)    Encarregar al vicerector d’Economia i de Campus l'execució i el seguiment d’aquest acord. 
 
3)    Comunicar el present acord a la vicegerent d’Economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries per 
a fer-lo efectiu, i a l’òrgan liquidador de la companyia Hotel Campus, S.L.U. 

 
 
Acord 17/2020, de 14 de febrer, de la Comissió Econòmica del Consell Social 

 
Exposició de motius 
 
Vist el Certificat del vicerector d’Economia i Campus d’existència de crèdit suficient per atendre la despesa 

corresponent a la contractació núm. 72/2015 de serveis de jardineria de la UAB (document 1). 
 
Vist el que estableix la base d’execució 22 del pressupost de la UAB per al 2019, aprovat en sessió plenària del 
Consell Social, acord PLE 74/2018, de 19 de desembre de 2018 i l’acord PLE 73/2019 de 10 de desembre de 2019. 
 
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”. 
 
Vista la proposta d’acord de la Comissió d’Economia i Organització delegada del Consell de Govern que es reunirà el 

13 de febrer de 2020, la qual estableix: PRIMER. Aprovar la proposta de despeses pluriennals corresponent a la 
pròrroga de la contractació número 72/2015 relativa al Servei  de Jardineria 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. 
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Prenent en consideració que la proposta d’acord CE 17/2020 està condicionada a l’acord que prengui la Comissió 
d’Economia i d’Organització de 13 de febrer de 2020. 

 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors i documentació continguda en la part expositiva, 
 
S'aprova : 
 
1)    Aprovar la proposta de despeses pluriennals corresponents a la contractació número 72/2015 relativa al Servei 

de Jardineria de la UAB, d’acord amb el que consta en el document 1. 
     
2)    Encarregar al vicerector d’Economia i de Campus i la vicegerent de l’Àmbit Econòmic de la UAB l'execució i el 
seguiment d’aquest acord. 
 
3)    Comunicar aquest acord a la Unitat de Contractació de la UAB. 
 

 
Acord 18/2020, de 14 de febrer, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 
Vist els acords del Ple del Consell Social de 21 de febrer de 2017 (acord PLE 07/2017) i de 20 de desembre de 2017 
(acord PLE 89/2017) mitjançant els quals es va aprovar la simplificació del procediment d’aprovació de despeses 

pluriennals pel que fa a l’adjudicació  de contractes administratius  fins a un import màxim de 200.000€. 
 
Vista la relació de de les licitacions amb despesa pluriennal amb un pressupost base de licitació fins a 200.000€ (IVA 
exclòs) corresponents al segon semestre de 2019 (document 1). 
 
Vist l’acord pres per la Comissió d’Economia i d’Organització delegada del Consell de Govern de data 22 de gener 

de 2020, en virtut del qual s’acorda: PRIMER. Informar favorablement  la relació de licitacions amb despesa 
pluriennal amb un pressupost base de licitació  fins a un import màxim de  200.000€  corresponents al segon 
semestre de 2019, que s’annexa. SEGON. Elevar aquest a acords al Consell Social per tal que exerceixi les seves 

competències. TERCER. Encarregar al vicerector d’Economia i de Campus l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
S'acorda : 
 
La Comissió Econòmica es dóna per assabentada de la relació de licitacions i pròrrogues pluriennals corresponents 
al segon semestre de 2019 que comporten despesa pluriennal fins a 200.000 euros, d’acord amb el que consta en 
el document 1. 

 
 
Acord 19/2020, de 14 de febrer, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 

 

Vist l’article 89.i de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
Vist l’article 64 dels Estatuts de la UAB. 
 
Vist l’article 28.3.c del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Atesa la proposta de la Vicegerència d’Ordenació Acadèmica pel que fa a les tarifes del Programa Study Abroad per 

al curs acadèmic 2020-2021 (document 1). 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
S'acorda : 
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1)    Aprovar les tarifes del programa Study Abroad per al curs acadèmic 2020-2021, d’acord amb el que consta en 
el document 1. 
 

2)    Comunicar aquest acord al gerent i a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica de la UAB, als efectes de les gestions 
que siguin oportunes. 
 
 
Acord 20/2020, de 14 de febrer, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 

Exposició de motius 
 
Vist l’acord CE 72/2019 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el  8 de juliol, en virtut del qual 
s’aprova: 1) Aprovar les tarifes del Servei d’Ocupabilitat de la UAB per al curs 2019-2020, d’acord amb el que consta 
en el document 1; 2) Comunicar aquest acord a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, als efectes de les gestions 
que siguin oportunes. 
 

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

Atesos els articles 15.6 i 28.3.c del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
S'acorda : 
 

1)    Modificar les tarifes del Servei d’Ocupabilitat de la UAB per al curs 2019-2020, d’acord amb el que consta en el 
document 1. 
 

2)    Comunicar aquest acord a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, als efectes de les gestions que siguin oportunes. 
 
 
Acord 21/2020, de 14 de febrer, de la Comissió Econòmica del Consell Social 

 
Exposició de motius 
 
Vist l’article 28.4. d) del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Vist la documentació presentada per la vicegerència d’Ordenació Acadèmica de la UAB en relació a la informació del 
Programa UAB Barcelona Summer School (document 1). 

 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, es presenta la següent 
 
S'acorda : 
 

La Comissió Econòmica del Consell Social es dóna per assabentada de la informació sobre el Programa UAB Barcelona 

Summer School. 
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I.3. Comissions del Consell de Govern 

 
I.3.1. Comissió d’Afers Acadèmics 

[tornar a l’índex] 

  
Acord 015/2020, de 25 de febrer de 2020 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 

ACORDS 
 

Aprovar l'acta de la sessió de 21 de gener de 2020 
  

  

Acord 016/2020, de 25 de febrer de 2020 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 

Vista la proposta de creació d’un nou curs d’especialització presentada a l'Escola de Postgrau, i després de revisada 
la documentació justificativa corresponent que acredita que la proposta reuneix els requisits exigits per la UAB per 
a la 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 Direcció de l’Escola de Postgrau i que la comissió del Consell de Govern amb competències sobre 
l’ordenació acadèmica dels estudis de postgrau ha de ser informada periòdicament sobre les propostes aprovades. 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

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

necessàries per fer-los efectius. 
   

  
Acord 017/2020, de 25 de febrer de 2020 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 

Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat d’actualització de la programació de graus i 
màsters universitaris de la UAB per al curs 2021-2022. 
Vist que la proposta de programació de grau i de màster universitari de la UAB per al curs 2021-22 va ser aprovada 
en la sessió de la Comissió d’Afers Acadèmics de 15 d’octubre de 2019, i modificada en la sessió de 21 de gener de 
2020.  

Atesa la necessitat d’actualitzar el llistat de les propostes per incloure nous estudis de grau i de màster a la 
programació per al curs 2021-2022. 

Vist l’acord del Claustre de la UAB de 15 de març de 2017, pel qual s’aprova el document marc sobre l’arquitectura 
de titulacions a la UAB. 
Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, 
segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 30 de gener de 2020, pel que fa a les 
competències de la Comissió d'Afers Acadèmics. 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

Primer. Aprovar l’actualització de la programació de grau i de màsters universitaris de la UAB per al curs 2021-2022, 
incorporant la proposta següent: 
• MU en Sanitat Aqüícola (AquaH)/Health Management in Aquaculture (AquaH)    
Segon. Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat el seguiment de l’acord primer. 

http://www.uab.cat/doc/Nova-creacio-cursos-especialitzacio-250220
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Tercer. Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius. 
  

  
Acord 018/2020, de 25 de febrer de 2020 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 

Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat de creació de títols de grau que ha estat 
presentada pel centre corresponent. 
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
Vist el que disposa el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 
universitaris oficials. 
Vist l’article 172 dels Estatuts de la UAB, sobre la implantació i supressió de títols oficials de grau. 

Vist l'article 12.4.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 30 de gener de 2020, pel que fa a les 
competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que haurà 

d’aprovar el Consell de Govern sobre creació d’ensenyaments i títols corresponents als estudis de primer cicle. 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

Primer. Informar favorablement sobre la creació dels títols de grau següents : 

• Estudis anglesos 
• Història, Política i Economia 
• Llengua i Literatura Espanyoles 
Segon. Elevar aquest acord al Consell de Govern perquè l’aprovi, si escau 
   

  
Acord 019/2020, de 25 de febrer de 2020 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 

Vista la proposta d’aprovació de memòries de grau presentades pels centres corresponents, i després de revisada 
la documentació justificativa que acredita que les propostes reuneixen els requisits exigits per a la seva aprovació. 

Atesa la necessitat d’implementar les propostes que es presenten per tal de satisfer la demanda d’aquests estudis. 
Vist l'article 15 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 
universitaris oficials, que estableix les directrius per a l’elaboració dels plans d’estudis conduents a l’obtenció del 
títol de grau. 
Vist l'article 12.3.a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 30 de gener de 2020, pel que fa a les 
competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon, per delegació del Consell de Govern, 

l’aprovació dels plans d’estudis dels estudis de segon cicle que condueixen a l’obtenció de títols oficials i de títols 
propis i informar-ne el Consell Social, així com aprovar les modificacions derivades de la seva l’aplicació. 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

Primer. Aprovar, per delegació del Consell de Govern, les memòries dels estudis de grau corresponents, a condició 
que s’aprovin els títols corresponents pels òrgans competents: 
• Estudis anglesos   

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

   
Acord 020/2020, de 25 de febrer de 2020 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 

Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat d’aprovació de 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. 
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Butlletí Oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona 

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 de gener de 2020, 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. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la modificació de la memòria dels títols de Grau següents:  

• Biologia   
• Ciència Política i Gestió Pública    
• Comunicació Audiovisual   
• Comunicació Interactiva    

• Direcció Hotelera    
• Disseny   
• Dret    

• Educació Infantil   
• Educació Primària   
• Educació Social   
• Enginyeria Informàtica   
• Infermeria   
• Matemàtica Computacional i Analítica de Dades   

• Musicologia   
• Prevenció i Seguretat Integral   
• Publicitat i Relacions Públiques   
Segon. Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i Qualitat  l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
Tercer. Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius. 
  

  
Acord 021/2020, de 25 de febrer de 2020 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 

Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat de modificació del pla d’estudis  del mínor 
en Evolució i Paleontologia Humana, presentada per la Facultat de Biociències.  
Vista la necessitat de modificar el pla d’estudis del mínor abans esmentat per tal d’adaptar-lo a les necessitats 
actuals. 
Vist l’article 15.3 del Text refós de la normativa sobre organització acadèmica complementaria de la normativa 
acadèmica de caràcter general de la UAB, aprovada pel Consell de Govern de 19 d’octubre de 2011, i les seves 
posteriors modificacions, que estableixen la comissió del Consell de Govern amb competències sobre l’ordenació 

acadèmica dels ensenyaments de grau ha d’aprovar qualsevol modificació, desprogramació o extinció del pla 
d’estudis del mínor. 
Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, 
segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 30 de gener de 2020, pel que fa a les 
competències de la Comissió d’Afers Acadèmics. 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

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

   
Acord 022/2020, de 25 de febrer de 2020 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 

Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat de creació de títols de màster universitari 

que han estat presentades pels centres corresponents. 
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Butlletí Oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona 

Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
Vist el que disposa el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 

universitaris oficials. 
Vist l’article 226 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb 
el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011 i les seves posteriors 
modificacions, sobre la creació i modificació de títols de màster universitari. 
Vist l'article 12.4.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 30 de gener de 2020, pel que fa a les 

competències de la Comissió d'Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que haurà 
d'aprovar el Consell de Govern sobre creació d'ensenyaments i títols de segon cicle. 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

Primer. Informar favorablement sobre la creació dels títols de màster universitari següents: 

• Arqueologia Prehistòrica 
• Auditoria de Comptes i Comptabilitat 
• EM Malalties Infeccioses i Una Sola Salut (IDOH) 

• Emprenedoria i Innovació Social 
• Estudis Territorials i Planejament 
• Psicologia Jurídica i Forense 
Segon. Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació. 
  

   
Acord 023/2020, de 25 de febrer de 2020 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 

Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat d’aprovació de memòries de títols de màster 
universitari que han estat presentades pels centres corresponents. 

Atesa la necessitat d’aprovar les memòries dels títols de màster universitari que es presenten. 
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 de gener de 2020, 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, les memòries dels títols de màster universitari següents: 
• Arqueologia Prehistòrica   

• Auditoria de Comptes i Comptablitat   
• Erasmus Mundus en Malalties Infeccioses i Una Sola Salut (IDOH)   
• Emprenedoria i Innovació Social  
• Estudis Territorials i Planejament  

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

necessàries per a fer-los efectius. 
  

   
Acord 024/2020, de 25 de febrer de 2020 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 

Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat 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. 
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Butlletí Oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona 

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 de gener de 2020, 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: 
• Ciència Política    
• Genètica Avançada   

• Integració Europea    
• Musicologia, educació musical i interpretació de la música antiga   
• Planificació Estratègica, Publicitat i RRPP    

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

   
Acord 025/2020, de 25 de febrer de 2020 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 

Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat d’Informe sobre l’extinció de 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 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 de gener de 2020, 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 dels títols de màster universitaris següents: 
• Formació de Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments 
d'Idiomes (Especialitat Matemàtiques)     
• Seguretat de les Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions   

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

  
Acord 026/2020, de 25 de febrer de 2020 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 

Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat de modificació del Calendari acadèmic del 

curs acadèmic 2019-2020. 
Atesa la necessitat de disposar d’un calendari acadèmic marc de la UAB per a programar les activitats docents i els 
procediments administratius del curs acadèmic 2019-2020. 
Vist l'article 12.4.c) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per l'acord del Consell de Govern de data 30 degener de 2020, pel que fa a les 
competències de la Comissió d'Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que haurà 
d'aprovar el Consell de Govern en matèria de calendari acadèmic i administratiu. 

Vist el calendari acadèmic de la UAB per al curs 2019-2020, aprovat pel Consell de Govern el 13 de març de 2019. 
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Butlletí Oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona 

Vista l’Ordre TSF/229/2019, de 17 de desembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a la Comunitat 
Autònoma de Catalunya per a l'any 2020. 
Vista la delegació per modificar el calendari acadèmic del curs 2019-2020, establerta en l’acord 16/2019, de 13 de 

març, del Consell de Govern.  
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

Primer. Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la modificació del calendari acadèmic del curs 2019-
2020.[Document] 
Segon. Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat  l'execució i el seguiment de l’acord primer. 
Tercer. Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 

necessàries per a fer-los efectius. 
   

  
Acord 027/2020, de 25 de febrer de 2020 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 

Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat de modificació del Calendari acadèmic 
administratiu del curs acadèmic 2019-2020. 
Atesa la necessitat de disposar d’un calendari acadèmic administratiu marc de la UAB per a programar les activitats 
docents i els procediments administratius del curs acadèmic 2019-2020. 
Vist l'article 12.4.c) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 

UAB, segons la redacció donada per l'acord del Consell de Govern de data 30 de gener de 2020, pel que fa a les 
competències de la Comissió d'Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que haurà 
d'aprovar el Consell de Govern en matèria de calendari acadèmic i administratiu. 
Vist el calendari acadèmic de la UAB per al curs 2019-2020, aprovat pel Consell de Govern el 13 de març de 2019. 
Vista la delegació per modificar el calendari acadèmic administratiu del curs 2019-2020, establerta en l’acord 
16/2019, de 13 de març, del Consell de Govern.  
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

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

   
Acord 028/2020, de 25 de febrer de 2020 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 

Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat d'aprovació del Calendari acadèmic del curs 
acadèmic 2020-2021. 
Atesa la necessitat de disposar d’un calendari acadèmic marc de la UAB per a programar les activitats docents del 
curs acadèmic 2020-2021. 
Vista l’Ordre TSF/116/2019, de 7 de juny, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals a Catalunya 
per a l'any 2020. 
Vista l’Ordre TSF/229/2019, de 17 de desembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a la Comunitat 

Autònoma de Catalunya per a l'any 2020. 
Vist l'article 12.4.c) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per l'acord del Consell de Govern de data 30 de gener de 2020, pel que fa a les 
competències de la Comissió d'Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que haurà 
d'aprovar el Consell de Govern en matèria de calendari acadèmic i administratiu. 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

Primer. Informar favorablement sobre el calendari acadèmic del curs 2020-2021. [Document] 
Segon. Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació. 
  

  

  

http://www.uab.cat/doc/Aprovacio-modificacio-calendari-academic-curs2019-20-250220
http://www.uab.cat/doc/Aprovacio-modificacio-calendari-academic-administratiu-curs2019-20-250220
http://www.uab.cat/doc/Informe-sobre-calendari-academic-curs2020-21-250220
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Butlletí Oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona 

 
Acord 029/2020, de 25 de febrer de 2020 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 

Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat d'informació sobre el Calendari acadèmic i 
administratiu del curs acadèmic 2020-2021. 
Atesa la necessitat de disposar d’un calendari acadèmic i administratiu marc de la UAB per a programar les activitats 

docents i els procediments administratius del curs acadèmic 2020-2021. 
Vist l'article 12.4.c) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per l'acord del Consell de Govern de data 30 de gener de 2020, pel que fa a les 
competències de la Comissió d'Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que haurà 
d'aprovar el Consell de Govern en matèria de calendari acadèmic i administratiu. 
Vist el calendari acadèmic de la UAB per al curs 2020-2021, informat favorablement per aquesta comissió el 25 de 
febrer de 2020. 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

Primer. Informar favorablement sobre el calendari acadèmic i administratiu del curs 2020-2021. [Document] 
Segon. Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació. 
  

   
Acord 030/2020, de 25 de febrer de 2020 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 

Vista la proposta del vicerectorat de Programació Acadèmica i de Qualitat, de modificació de la normativa acadèmica 
de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Real Decret 1393/2007, de 29 d’octubre. 

Vist que en data 30 de gener de 2020 el Consell de Govern va aprovar la Normativa de la UAB en matèria 
d’Investigació, l’article 19 del qual, al regular el règim de finançament dels centres d’estudis de recerca, preveu la 
possibilitat que aquestes estructures de recerca es financin, entre d’altres, per rendiments generats per màsters 
propis, cursos de Postgrau i cursos d’especialització.  
Atès que l’article 319 del Text refós de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats 
de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, regula la liquidació econòmica dels estudis de 
Postgrau i de formació contínua de la UAB. 

Vista la necessitat d’harmonitzar el contingut d’ambdós preceptes normatius. 
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 de gener de 2020, pel que fa a les 
competències de la Comissió d'Afers Acadèmics. 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

Primer. Informar favorablement sobre la modificació de l’article 319 del Text refós de la Normativa acadèmica de la 

Universitat Autònoma de Barcelona aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 
1393/2007, de 29 d’octubre. 
 
 “Article 319. La liquidació i els romanents (Article modificat per Acord de Consell   de Govern de 25 d’abril de 2012 
i de 8 de novembre de 2016) 
 
1. En finalitzar cada edició, els programes s’han de liquidar abans dels sis mesos posteriors a la finalització de la 

mateixa. Això implica la presentació a l’Escola de Postgrau, pels mitjans que aquesta determini, d’un resum dels 
ingressos i de les despeses reals propis del programa, juntament amb la memòria acadèmica de tancament. 
 
2. Els romanents derivats de la liquidació pressupostària d’aquests programes tindran la consideració de romanent 
de tresoreria no afectat, sense perjudici del que estableix l’article 19.1 de la Normativa de la UAB en matèria 
d’investigació’’. 

  
 3. En el supòsit de gestió econòmica descentralitzada amb empreses o institucions la liquidació de romanents s’ha 
de regular en el conveni de col·laboració corresponent”. 
 
Segon. Elevar aquest acord al Consell de Govern perquè l’aprovi, si escau. 
  

 

  

http://www.uab.cat/doc/Informe-calendari-academic-administratiu-curs-2020-2021-250220
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Butlletí Oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona 

Acord 031/2020, de 25 de febrer de 2020 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 

Vista la proposta del vicerectorat de Programació Acadèmica i de Qualitat, de modificació de la normativa acadèmica 
de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Real Decret 1393/2007, de 29 d’octubre. 
Atesa la necessitat de revisar de manera general la normativa acadèmica de la UAB, per tal d’unificar els diferents 
textos, així com homogeneïtzar la seva redacció, actualitzar-la d’acord amb els darrers canvis normatius i adaptar-
la a la guia de llenguatge no sexista. 
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 de gener de 2020, pel que fa a les 
competències de la Comissió d'Afers Acadèmics. 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

Primer. Informar favorablement sobre la modificació del Títol VII (Programes d’intercanvi) i del Títol VIII (Matrícula 
extraordinària d’alumnat visitant) del Text Refós de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis 

universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre. 
  

  
Acord 032/2020, de 25 de febrer de 2020 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 

Vistes les propostes d’atorgament de premis extraordinaris de titulació presentades pels centres corresponents. 
Vist l’article 155 i següents de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de 
conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011, que regula 
l’atorgament dels premis extraordinaris de titulació. 
Vist l'article 12.3.b) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 30 de gener de 2020, pel que fa a les 

competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon aprovar la concessió dels premis 
extraordinaris de titulació. 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

Primer. Atorgar, per delegació del Consell de Govern, els premis extraordinaris de titulació per al curs  acadèmic 
2018-2019 . [Document] 
Segon. Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment de l’acord primer. 

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

   
Acord 033/2020, de 25 de febrer de 2020 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 

Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat d’aprovació de la convocatòria per a Projectes 
d’Innovació i de Millora de la Qualitat Docent 2020.  
Atesa la voluntat de la UAB de donar suport al disseny i al desenvolupament de projectes d’innovació i de millora de 
la qualitat docent relacionats amb els estudis de grau que tinguin en compte necessitats docents i que aportin 

propostes de millora transferibles a la comunitat universitària.  
Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, 

segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 30 de gener de 2020, pel que fa a les 
competències de la Comissió d’Afers Acadèmics. 
 Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

Primer. Aprovar la convocatòria per a Projectes d’Innovació i de Millora de la Qualitat Docent 2020. [Document] 

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

http://www.uab.cat/doc/Aprovacio-concessio-premis-extraordinaris-titulacio-250220
http://www.uab.cat/doc/Aprovacio-convocatoria-projectes-innovacio-docent-millora-qualitat-docent-250220
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I.3.2. Comissió de Doctorat 
[tornar a l’índex] 

 
Acord 001/2020, de 14 de febrer de 2020 , Comissió de Doctorat 
 

ACORDS 
 

Aprovar l'acta de la sessió de 20 de juny de 2020. 
   

  
Acord 002/2020, de 14 de febrer de 2020 , Comissió de Doctorat 
 

Vista la proposta del vicerector de Recerca i de Transferència de modificació de memòries de programes de doctorat 

presentades pels òrgans competents. 

Atesa la necessitat de modificar les memòries dels programes de doctorat que es presenten, per tal d’adequar-les a 
les necessitats actuals. 
Vist l’article del Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, que regula els ensenyaments oficials de doctorat, que 
estableix les directrius per a la verificació, seguiment i renovació dels programes de doctorat. 
Vist l'article 14.2.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 de Doctorat, que estableix que li correspon aprovar la documentació per a la verificació 
i acreditació dels estudis de doctorat i informar-ne al Consell Social, així com aprovar les modificacions derivades de 
la seva aplicació. 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la modificació de memòries del programa de doctorat 
següents: 

• Comunicació Estratègica, Publicitat i Relacions Públiques 

• Educació 
• Immunologia Avançada 
• Llengües i Cultures Romàniques 
• Medicina 
• Medicina i Sanitat Animals 
• Microbiologia 

• Mitjans, Comunicació i Cultura 
• Persona i Societat en el Món Contemporani 
• Psiquiatria 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius. 
   

  
Acord 003/2020, de 14 de febrer de 2020 , Comissió de Doctorat 
 

Vista la proposta del vicerector de Recerca i de Transferència de modificació de la normativa acadèmica de la UAB 
aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Real Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, relativa 
als estudis de doctorat. 
Atesa la necessitat de revisar de manera general la normativa acadèmica de la UAB per tal d’unificar els diferents 
textos, així com homogeneïtzar la seva redacció, actualitzar-la d’acord amb els darrers canvis normatius i adaptar-
la a la guia de llenguatge no sexista. 

Vist l'article 14.3.b) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per l'acord del Consell de Govern de data 30 d’octubre de 2019, pel que fa a les 
competències de la Comissió de Doctorat. 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Informar favorablement la modificació de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis 
universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007 relativa als estudis de doctorat. [Document] 

http://www.uab.cat/doc/Modificacio-normativa-academica-UAB-relativa-estudis-doctorat-140220
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Acord 004/2020, de 14 de febrer de 2020 , Comissió de Doctorat 
 

Vista la proposta del vicerector de Recerca i de Transferència de modificació del model de distribució del pressupost 
per al doctorat. 

Atesa la necessitat d’incrementar la internacionalització dels estudis de doctorat. 
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
Vist el Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat. 
Vist l'article 14 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 de Doctorat. 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Informar favorablement la modificació del model de distribució del pressupost per al doctorat. 
SEGON.- Donar trasllat del present acord a la Comissió d’Economia i d’Organització per a la seva aprovació. 
TERCER.- Encarregar al vicerector de Recerca i de Transferència 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 005/2020, de 14 de febrer de 2020 , Comissió de Doctorat 
 

Vistes les propostes d’atorgament de premis extraordinaris de doctorat presentades pels centres corresponents. 
Vist l'article 379 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, segons el qual, es poden concedir cada curs acadèmic premis extraordinaris de doctorat en funció de 
la vàlua científica de les tesis defensades. 
Vist l'article 14.2.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 de Doctorat, que estableix que li correspon aprovar la concessió dels premis 
extraordinaris d’estudis de doctorat. 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Atorgar, per delegació del Consell de Govern, els premis extraordinaris de doctorat . 
SEGON.- Encarregar al Vicerector de Recerca i de Transferència i el seguiment d’aquests acords. 

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

 
I.3.3. Comissió d’Economia i d’Organització 

[tornar a l’índex] 

 

  
Acord 010/2020, de 13 de febrer de 2020 , Comissió d'Economia i d'Organització 
 

 

ACORDS 
 

Aprovar l'acta de 22 de gener de 2020 
   

  
Acord 011/2020, de 13 de febrer de 2020 , Comissió d'Economia i d'Organització 
 

Vist l’article 2 apartat 3 del Reial Decret 1086/1989, de 28 d’agost, sobre retribucions del professorat universitari 
que regula el complement per l’exercici de càrrecs acadèmics. 
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Vist el Decret 405/2006, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les retribucions addicionals del personal docent i 
investigador funcionari i contractat de les universitats públiques de Catalunya. 
Vist que en data 5 de març de 2014 el Consell de Govern va aprovar la Normativa en Matèria de càrrecs acadèmics 

de direcció i de gestió de la UAB i que va ser modificada per acords de Consell de Govern de 12 de juny de 2014, 
de 19 de març de 2015, 16 de març de 2016 i de 5 de desembre de 2018, 4 de desembre de 2019 i 30 de gener de 
2020. 
Vist el que disposa l’article 10 de la Normativa en Matèria de càrrecs acadèmics de direcció i de gestió de la UAB pel 
que fa al finançament dels càrrecs acadèmics de direcció i de gestió. 
Vist l'article 10, apartat 4, lletres c) i f) 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 d’Economia i d’Organització respecte a 
les disposicions normatives en matèria econòmica i  d’organització de l’administració. 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMERA. Aprovar la proposta de distribució de pressupost destinat a finançar la despesa per l’exercici de  càrrecs 

acadèmics de direcció i de gestió.[Document] 
SEGONA. Encarregar el vicerector d’Economia i de Campus l'execució i el seguiment d'aquests acords. 
   

 
Acord 012/2020, de 13 de febrer de 2020 , Comissió d'Economia i d'Organització 
 

Vist l'article 10 de la Llei 4/2017, el 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, que 
regula el procediment per a poder incorporar els romanents de crèdit amb els requisits expressament previstos. 
Vistos els articles 210, 211, 213 i 215 dels Estatuts de la UAB que preveuen que la UAB té un pressupost anual, 
únic, públic i equilibrat que conté tots els ingressos previsibles i la totalitat de les despeses estimades al llarg de 
l'exercici econòmic. 

Vist l'article número 12 de les Bases d'execució del pressupost 2019, aprovat per Acord de Consell de Govern de 5 
de desembre de 2018 i per Acord del Consell Social de 19 de desembre de 2018, que pel que fa a  l'addició als 
crèdits de l'exercici corrent de romanents de crèdits de l'exercici anterior que, per diverses circumstàncies, no han 
estat utilitzats. 
Vist l’Acord de Consell de Govern de 4 de desembre de 2019 mitjançant el qual s’aprova la pròrroga del pressupost 

de la UAB 2019 fins a l’aprovació del pressupost UAB 2020. 

Vista la Instrucció per a la incorporació de romanents de crèdit de l’exercici de 2019 al pressupost de la UAB de 
2020, aprovada per acord de la Comissió d’Economia i d’Organització de data 25 de novembre de 2019 la qual 
preveu que correspon a la Comissió d’Economia i d’Organització conèixer i valorar les sol·licituds motivades 
d’incorporació de romanents per a l’exercici 2020 i que en els casos en què la Comissió d’Economia emeti un informe 
favorable, la gerència procedirà a la incorporació de romanents. En cas que l’informe sigui de caràcter desfavorable, 
es garantirà un termini de trenta dies per a al·legacions, a partir de les quals el vicerector d’Economia i de Campus 
resoldrà. 

Vist el que disposa la Instrucció per a la incorporació de romanents de crèdit de l’exercici 2019 al pressupost 2020 
pel que fa al calendari  d’incorporacions i obertura de període d’al·legacions. 
Vist l'article 10 apartat 1, lletra a 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 d'Economia i d'Organització en matèria d’aprovació  
de les  instruccions per al seguiment i la gestió del pressupost. 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.  Aprovar l’Informe sobre l’aplicació de la Instrucció de romanents  de crèdit de l’exercici 2019 al pressupost 
de la UAB de 2020. [Document] 
SEGON. Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l'Equip de Govern i la Gerència l'execució i el 
seguiment d'aquests acords. 
TERCER. Comunicar els presents acords a la vicegerent d'Economia, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius 
   

  
Acord 013/2020, de 13 de febrer de 2020 , Comissió d'Economia i d'Organització 
 

Vista la proposta d’aprovació de les modificacions de crèdit de data 24 de gener de 2020. 

http://www.uab.cat/doc/AprovacioDistribucioPressupostDestinatFinancarDespesaExerciciCarrecsAcademicsDireccioGestio-13022020
http://www.uab.cat/doc/Aplicacio-instruccio-romanents-credit-exercici2019-pressupost-UAB-2020-13022020
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Vistos els articles 210 i 211 dels Estatuts de la UAB que preveuen que la UAB té un pressupost anual, únic, públic i 
equilibrat que conté tots els ingressos previsibles i la totalitat de les despeses estimades al llarg de l’exercici 
econòmic i que el pressupost anirà acompanyat de les seves bases d’execució. 

Vistos els article  6 i 9 de les Bases d’execució del pressupost de la UAB pel 2019 aprovat per Acord de Consell de 
Govern de 5 de desembre de 2018  i per Acord de Consell Social de 19 de desembre de 2018  pel que fa a les 
modificacions de crèdit els quals  preveuen que són les alteracions de les partides pressupostàries aprovades 
inicialment, i que aquestes poden provenir de transferències de crèdit entre diverses partides i articles, traspàs de 
crèdits entre diversos centres de cost i traspàs de crèdit entre diversos centres de cost.  
Vist l’Acord de Consell de Govern de 4 de desembre de 2019 mitjançant el qual s’aprova la pròrroga del pressupost 

de la UAB 2019 fins a l’aprovació del pressupost UAB 2020. 
Vist l'article 10.1 lletra a) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UA pel que fa a les competències de la Comissió d’Economia i d’Organització en matèria d’instruccions per al 
seguiment i la gestió del pressupost. 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.  Aprovar les modificacions de crèdit en  data  24  de gener de 2020.[Document] 
SEGON.  Encarregar al gerent i a la vicegerent d’Economia  l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
  

  

Acord 014/2020, de 13 de febrer de 2020 , Comissió d'Economia i d'Organització 
 

Vist el Certificat del vicerector d’Economia i Campus  d’existència de crèdit suficient per atendre la despesa 
corresponent a la contractació número 72/20195  corresponent a la pròrroga del  Servei de Jardineria de la 
UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA. 
Vist el que estableix la base d’execució 22 del pressupost de la UAB per al 2019, aprovat per Acord consell de Govern 

de 5 de desembre de 2019 i per Acord de Consell Social de 19 de desembre  de 2019. 
Vist el que disposen els articles 47 i 47 bis i 73,2 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària 
pel que fa als compromisos de despeses de caràcter pluriennal i l’existència de crèdit pressupostari suficient per 
atendre-les. 
Vist el que disposa  l’article 116.3 de la Llei  9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, el qual 

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

de financiación, y la fiscalización previa de la intervención, en su caso, en los términos previstos en la Ley 47/2003, 
de 26 de noviembre, General Presupuestaria”. 
Vist l'article 10 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, 
segons la redacció donada per l’Acord de Consell de Govern de 13 de desembre de 2017 pel  que fa al procediment 
de simplificació del procediment d’aprovació de despeses pluriennals. 
Vista la conformitat del Gabinet  Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.  Aprovar la proposta de despeses pluriennals corresponent a la pròrroga de la contractació número 72/2015 
relativa al Servei  de Jardineria de la UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA. [Document] 
SEGON.   Elevar aquest acord al  Consell Social  per tal que exerceixi les seves competències. 
TERCER. Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència l'execució i el 
seguiment d’aquests acords. 
   

 

I.3.4. Comissió d’Investigació 
[tornar a l’índex] 

 
  
Acord 008/2020, de 12 de febrer de 2020 , Comissió d'Investigació 
 

ACORDS 
 

Aprovar l'acta de la sessió de 9 de gener de 2020 
   

  
Acord 009/2020, de 12 de febrer de 2020 , Comissió d'Investigació 

http://www.uab.cat/doc/Aprovacio-de-modificacions-de-credit-24-gener-2020-13022020
http://www.uab.cat/doc/AprovacioDespesesPluriennalsContractacio-de-Prorroga-ServeisJardineriaUAB-13022020
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Atesa la convocatòria aprovada per la Comissió d’investigació en data 25 de novembre de 2019 d’ajuts per a estades 
de curta durada a l’estranger per a l’any 2020 pels beneficiaris/es de contractes predoctorals de les convocatòries 
PIF UAB 
Vistes les bases de l’esmentada convocatòria (document 1).  
Atesa la llista prioritzada elevada per la cap de l’Àrea de Gestió de la Recerca a aquesta Comissió (document 2). 
Vist l’article 16.1.a) de la normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons redacció de 14 de juliol de 2016, en virtut de les quals correspon a la Comissió d’Investigació aprovar 

i resoldre les convocatòries d’ajuts de recerca.  
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la llista prioritzada dels beneficiaris dels ajuts per a estades de curta durada a l’estranger per a 
l’any 2020 pels beneficiaris/es de contractes predoctorals de les convocatòries PIF UAB,  aprovant l’augment del 
pressupost de 75.000,00 euros inicialment aprovat a 89.608,00 euros. [Document] 

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

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

  

Acord 010/2020, de 12 de febrer de 2020 , Comissió d'Investigació 
 

Ates els criteris generals establerts en l’acord de la Comissió d’investigació en data 25 d’octubre de 2018  per a la 
re-assignació de les places de Tècnics de Suport a la Recerca del programa del Vicerectorat de Recerca i de 

Transferència 
Vistes les bases de l’esmentada convocatòria (document 1).  
Vist l’article 16.1.a) de la normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons redacció de 14 de juliol de 2016, en virtut de les quals correspon a la Comissió d’Investigació aprovar 
i resoldre les convocatòries d’ajuts de recerca.  
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la convocatòria de reassignació del programa TSR de febrer de 2020, d’acord amb les bases de 
la convocatòria. [Document] 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries 
per a fer-los efectius 
   

  
Acord 011/2020, de 12 de febrer de 2020 , Comissió d'Investigació 
 

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

de Barcelona sobre reconeixement d’activitats  de recerca a  l’empara de l’article 21.1 de la Llei 24/2015, de 24 de 
juliol, de patents (acord 98/2018).   
Atès que es van presentar les sol·licituds de reconeixement d’activitats de recerca, relacionades dels senyors Gustavo 
Pérez González i Anna Maria Barceló Vernet 

Atès que a l’empara del que estableix l’article 4.3 de l’esmentada normativa la Comissió d’Investigació, en sessió de 
21 de gener de 2019, va designar els membres de la comissió ad-hoc.   
Vist l’acord pres per la comissió ad-hoc en relació a les sol·licituds presentades  el qual s’eleva, en qualitat de 

proposta d’informe (document 2), a la Comissió d’Investigació perquè exerceixi les seves funcions.  
Vist l’article 16 de la normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, 
segons redacció de 14 de juliol de 2016, en virtut de les quals correspon a la Comissió d’Investigació competències 
en matèria de recerca.   
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Informar favorablement el reconeixement de recerca a les següents persones, en els termes establerts 

als articles 5 i 6 de la normativa de la UAB sobre reconeixement d’activitats de recerca a l’empara de l’article 21.1 
de la Llei 24/2015, de 24 de juliol, de patents:  

http://www.uab.cat/doc/Proposta-resolucio-convocatoria-estadesbreusPIF-UAB-120220
http://www.uab.cat/doc/Convocatoria-reassignacio-TSR-120220
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Gustavo Pérez González   
Anna Maria Barceló Vernet 
SEGON.- Elevar aquests acords a la rectora perquè exerceixi les seves funcions. 

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

  

Acord 012/2020, de 12 de febrer de 2020 , Comissió d'Investigació 
 

Vista la proposta del vicerector de relacions institucionals i de cultura d’aprovar el reglament del servei de 

publicacions. 
Vist el text articulat del reglament  (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 15 de juliol de 2009, 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’aprovació del reglament del servei de publicacions. 
SEGON.-  Elevar aquesta al Consell de Govern per tal que exerceixi les seves competències. 
TERCER.- Encarregar al vicerector de Relacions Institucionals i de  Cultura 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 013/2020, de 12 de febrer de 2020 , Comissió d'Investigació 
 

Vist l’acord del Consell de Govern de data 30 de desembre de 2013 pel qual es va aprovar el Codi de Bones Pràctiques 
en Recerca. 

Atès que l’Equip de Govern ha considerat l’oportunitat d’aprovar un Codi de Bones Pràctiques en Recerca (CBPR) 
segons el document incorporat com a 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 15 de juliol de 2009, 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 la modificació del Codi de Bones Pràctiques en Recerca (CBPR). 
SEGON.-  Elevar aquesta al Consell de Govern per tal que exerceixi les seves competències. 

TERCER.- Encarregar al vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
   

  
Acord 014/2020, de 12 de febrer de 2020 , Comissió d'Investigació 
 

Atès que en data 25 de gener de 2001 el Consell de Govern va aprovar el Reglament de la Comissió d’Ètica en 
l’Experimentació Animal i Humana de la UAB, el qual va ser modificat per acords de l’esmentat òrgan de govern de 
en dates 27 de setembre de 2006 i 23 de març de 2017. 
Atès que en l’article 4.1 es regula la composició de la Comissió d’Ètica en l’Experimentació Animal i Humana (CEEAH).  
Atès que interessa la incorporació com a membres de la CEEAH al Delegat de Protecció de Dades de la UAB, Sr. 

Agustí Verde Parera, així com, al doctor Miquel Torregrossa Álvarez, professor agregat, Coordinador del doctorat de 
Psicologia.   
Atès que aquesta incorporació implica la modificació de la composició de la CEEAH en el sentit d’afegir una nova 
lletra f), a l’article 4.1, en els següents termes: ‘el Delegat de Protecció de Dades de dates de la UAB’.  
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 15 de juliol de 2009, pel que fa a les 
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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 la modificació de l’article 4.1 del Reglament de la Comissió d’Ètica en 
l’Experimentació Animal i Humana de la UAB en el sentit d’incorporar una nova lletra en els següents termes:  
 ‘f) el Delegat de Protecció de Dades de dates de la UAB’.  
SEGON.-  Proposar el nomenament del senyor Agustí Verde Parera, Delegat de protecció de Dades de la UAB, així 
com, al doctor Miquel Torregrossa Álvarez, professor agregat, Coordinador del doctorat de Psicologia com a membres 
de la Comissió d’Ètica en l’Experimentació Animal i Humana.   

TERCER.- Elevar aquesta al Consell de Govern per tal que exerceixi les seves competències. 
QUART.- Encarregar al vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
CINQUÈ.- Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries 
per a fer-los efectius 
  
 
 

I.3.5. Comissió de Transferència de Coneixements i de Projectes Estratègics 
[tornar a l’índex] 

 

  
Acord 001/2020, de 13 de febrer de 2020 , Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes 
Estratègics 
 

 

ACORDS 
 

Aprovar l'acta de la sessió de 20 de novembre de 2019. 
  

  

  
Acord 002/2020, de 13 de febrer de 2020 , Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes 
Estratègics 
 

Vista la proposta del vicerector d’Innovació i de Projectes Estratègics per l’extinció de dos Laboratoris de prestació 
de serveis. 

Atès que es volen suprimir els següents laboratoris de prestació de serveis:  
 
- LABORATORI DE SIMULACIÓ DE DINÀMIQUES SOCIO-HISTÒRIQUES. 
- SERVEI MULTIMÈDIA JURÍDIC. 
 
Vists els articles 46 de la Normativa d’investigació de la UAB que regula l’extinció dels serveis cientificotècnics i 

laboratoris de prestació de serveis.  
Vist l'article 22.2.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 de gener de 2020, pel que fa a les 
competències de la Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes Estratègics, que estableix que li 

correspon aprovar la creació, la modificació i la supressió de serveis universitaris de suport a la recerca, a la 
transferència de coneixements i els laboratoris d’innovació docent. 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la supressió del LABORATORI DE SIMULACIÓ DE DINÀMIQUES SOCIO-HISTÒRIQUES i del , del 
SERVEI MULTIMÈDIA JURÍDIC.  
SEGON.- Encarregar el vicerector d’Innovació i de Projectes Estratègics 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. 
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I.6. Junta Electoral General 
[tornar a l’índex] 

 

 
Acord 01/2020, de 26 de febrer, de la Junta Electoral General, pel qual s’aprova la proposta de calendari 
electoral presentada per a les eleccions a rector o rectora de la UAB. 

 
Acord 02/2020, de 26 de febrer, de la Junta Electoral General, pel qual s’accepten els criteris per a l’elaboració 
dels censos per a les eleccions a rector o rectora de la UAB 
 
Acord 03/2020, de 26 de febrer, de la Junta Electoral General, pel qual s’encarrega el secretari general la 
publicació dels censos provisionals per a les eleccions a rector o rectora de la UAB 2020 el dia 17 d’abril de 2020, 
d’acord amb els criteris següents: 

 
- Publicar el cens a través del programari Publicens de la plataforma de votació electrònica facilitada pel 

CSUC. 

- Publicar els llistats del cens a la pàgina web d’eleccions de la UAB de manera que es doni compliment a 
la normativa vigent en matèria de protecció de dades. 

- Publicar la resolució del secretari general a l’e-Tauler, tot indicant els mitjans de consulta del cens 

provisional. 
 
Acord 04/2020, de 26 de febrer, de la Junta Electoral General, pel qual s’aproven els formularis següents: 
 
- Reclamació als censos provisionals 
- Presentació de candidatures a rector o rectora 
- Reclamació a la publicació de candidatures 

- Acta de constitució de la mesa electoral electrònica 
- Acta de constitució de la mesa d’administració electrònica 
- Acta d’escrutini de la mesa electoral electrònica 
- Reclamació als resultats provisionals 
- Reclamació als resultats provisionals de la segona volta d’eleccions 
- Acreditació d’interventor o interventora 

 

Acord 05/2020, de 26 de febrer, de la Junta Electoral General, pel qual s’acorda, un cop analitzada la 
normativa aplicable a les eleccions a rector o rectora de la UAB, i valorada l’experiència de les eleccions anteriors, 
la Junta Electoral General aprova les mesures de suport a les candidatures que garanteixin, un cop es convoquin les 
eleccions, la realització de la campanya en condicions d’igualtat. 
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II.  Convenis  
 
 
II.1. Cercador de convenis 

[tornar a l’índex] 

 

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

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

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

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

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

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

Cercador de convenis de la UAB 
 

 

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

 

 

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

 

Nom Abast Institucions Data de 
signatura 

H1035-32722-14029-1ª Addenda 
al Conveni per a la vinculació de 
PDI al Barcelona Graduate School 
of Mathematics (BGSMath)-2019 

Afegir PDI interessat en 
vincular-se amb el BGSMath 

Universitat Autònoma de 
Barcelona, Centre de 
Recerca Matemàtica (CRM) 

28/03/2019 

H1035-34497-15142-Conveni de 

col·laboració entre l'Institut de 

Ciències de l'Educació de la 
Universitat Autònoma de 
Barcelona i la Fundació Bancària 
"La Caixa"-2019 

És objecte del present 

conveni l'organització 

conjunta del Cicle de 
Conferències: Cultura i 
educació, que tindrà lloc a 
CosmoCaixa Barcelona, el 
6,13 i 20 de febrer de 2020 

Fundació Bancària "La 

Caixa", Universitat 

Autònoma de Barcelona 

19/09/2019 

H1035-34340-15045-Conveni de 
col·laboració entre la UAB I El 
Centre de Ciència I Tecnologia 
Forestal de Catalunya. 
Reconeixement Ivu's-2019 

Conveni de col·laboració 
entre la Universitat 
Autònoma de Barcelona i el 
Centre de Ciència i 
Tecnologia Forestal de 
Catalunya per al 

reconeixement 
d'investigadors vinculats 

Universitat Autònoma de 
Barcelona, Centre Tecnològic 
Forestal de Catalunya 
(CTFC) 

25/09/2019 

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


BOUAB Núm. 181  -  Febrer / 2020     pàg. 37 
 

 

Butlletí Oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona 

Nom Abast Institucions Data de 
signatura 

H1035-31517-13038-Conveni 
entre el FC Barcelona i la UAB 
per a la tutorització dels 
estudiants de la UAB que siguin 
esportistes del FCB (Tutoresport-

UAB)-2019 

Establir els termes de 
col·laboració entre el FC 
Barcelona i la UAB per a 
donar suport acadèmic als/a 
les estudiants de la UAB que 

siguin esportistes del FC 
BARCELONA per fer més 
compatible els seus estudis 
universitaris amb la carrera 
esportiva 

Futbol Club Barcelona, 
Universitat Autònoma de 
Barcelona 

01/10/2019 

H1035-33421-14508-Conveni de 

col·laboració entre la Universitat 
Autònoma de Barcelona i el 
Seminari Permanent de Ciències 

Naturals-2019 

L'objecte d'aquest conveni 

és l'organització d'activitats 
de formació de professorat 
de l'àmbit de les ciències per 

el curs 2019-2020 

Seminari Permanent de 

Ciències Naturals (SPCN), 
Universitat Autònoma de 
Barcelona 

01/10/2019 

H1035-34957-15482-Conveni de 

col·laboració docent entre la UAB 
i el Port d'Informació Científica-
2019 

Col·laboració docent Universitat Autònoma de 

Barcelona, Port d'Informació 
Científica (PIC) 

15/10/2019 

H1035-34662-15305-Convenio 
de colaboración entre la 
Universidad Autónoma de 

Barcelona, España y Escuela de 
Educación Superior Toulouse 
Lautrec-2019 

Promover las relaciones de 
carácter académicas y de 
investigación entre la UAB y 

la Escuela de Educación 
Superior Toulouse Lautrec 

Escuela de Educación 
Superior , Universitat 
Autònoma de Barcelona  

26/11/2019 

H1035-40269-15970-Convenio 
de colaboración entre la 

Universidad Autónoma de 
Barcelona, España y Universidad 
de San Martín de Porres, Perú-

2020 

Col·laboració entre 
universitats 

Universitat Autònoma de 
Barcelona, Universidad de 

San Martín de Porres 

15/01/2020 

H1035-40339-15997-CCOO – 
Marc Formació Continua - 2020 

Marc de col·laboració entre 
la UAB i CCOO per a dur a 

terme diferents accions en 
l’àmbit de la formació 
contínua que gestionen 
l’Escola de Postgrau de la 
UAB i la Fundació Paco 
Puerto. 

CCOO 30/01/2020 

H1035-40662-16257-Acto de 
protocolo correspondiente al 
convenio, de 8 de enero de 2020, 
entre la UAB y Banco Santander, 
S.A.-2020 

Acto de protocolo 
correspondiente al convenio, 
de 8 de enero de 2020, 
entre la UAB y Banco 
Santander, S.A. 

Banco Santander, S.A. , 
Universitat Autònoma de 
Barcelona 

03/02/2020 

H1035-40164-15903-Conveni de 
col·laboració entre l'AQU i la UAB 

per a la realització de l'enquesta 
de satisfacció de titulats i 
titulades de Grau i Màster-2020 

Conveni de col·laboració 
entre l'Agència per a la 

Qualitat del Sistema 
Universitari de Catalunya 
(AQU) i la UAB per a la 
realització de l'enquesta de 
satisfacció de titulats i 

titulades de Grau i Màster 

Universitat Autònoma de 
Barcelona, Agència per a la 

Qualitat del Sistema 
Universitari de Catalunya 

11/02/2020 

H1035-40707-16328-UAB-CCR 
(M Emergències 20-21)-2020 

UAB-Consell Cat Ressucitació 
(3319-6) 

Consell Català de 
Ressucitació  

11/02/2020 
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Nom Abast Institucions Data de 
signatura 

H1035-35002-15506-Conveni de 
col·laboració docent entre la UAB 
i  l'Institut de Recerca Hospital 
Sant Pau-2019 

Nomenar col·laboradors 
docents 

Fundació Institut de Recerca 
de l'Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau (IRHSCSP), 
Institut de Recerca Hospital 
de la Santa Creu i Sant Pau, 

UAB, IRHSCSP, Institut de 
Recerca Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau 

12/02/2020 

H1035-35004-15508-Conveni de 
col·laboració docent entre la UAB 
i el Centre de Recerca 

Matemàtica (CRM)-2020 

Conveni de col·laboració 
docent entre UAB i el Centre 
de Recerca de Matemàtica 

(CRM) 

Universitat Autònoma de 
Barcelona, Consorci Centre 
de Recerca Matemàtica 

13/02/2020 

H1035-40699-16323-UAB-
Prolonga fertilitat, S.L. (Marc 

Pràctiques) - 2020 

Marc Pràctiques 2554-10 Col·legi Oficial de Metges de 
Barcelona / COMB / 0005, 

Universitat Autònoma de 
Barcelona 

18/02/2020 

 

 

III.  Estructures bàsiques  
i participació en altres centres 

 
 

 

III.1. Serveis  
[tornar a l’índex] 

 
Supressió del LABORATORI DE SIMULACIÓ DE DINÀMIQUES SOCIO-HISTÒRIQUES i del , del SERVEI 
MULTIMÈDIA JURÍDIC, a partir de l’acord 02/2020, de 13 de febrer, de la Comissió de Transferència de 
Coneixements i Projectes Estratègics 
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IV.   Nomenaments  
i cessaments 

 
 
IV.1. Facultats i Escoles  

[tornar a l’índex] 

IV.1.1. Nomenaments  
 
Resolució de la rectora, de 4 de febrer de 2020, per la qual nomena el senyor Germán Gan Quesada coordinador 

del Màster en Musicologia, Educació Musical i Interpretació de la Música Antiga de la Facultat de Filosofia i Lletres, 
amb efectes del dia 1 de febrer de 2020. 
 
Resolució de la rectora, de 4 de febrer de 2020, per la qual nomena el senyor Àlex Peralvarez Marin coordinador 

secretari de la Unitat Docent Ciències Mèdiques Bàsiques de la Facultat de Medicina, amb efectes del dia 31 de 
desembre de 2019. 
 

Resolució de la rectora, de 7 de febrer de 2020, per la qual nomena la senyora Sònia Casillas Viladerrams 
coordinadora del Màster en Bioinformàtica de la Facultat de Biociències, amb efectes del dia 1 de gener de 2020. 
 
Resolució de la rectora, de 7 de febrer de 2020, per la qual nomena la senyora Anna Fajula Payet coordinadora 
d’Estudis de Publicitat i de Relacions Públiques de la Facultat de Ciències de la Comunicació, amb efectes del dia 22 
de gener de 2020. 

 
Resolució de la rectora, de 7 de febrer de 2020, per la qual nomena la senyora Inmaculada Ponte Marull 
secretària acadèmica de l’Escola de Doctorat, amb efectes del dia 6 de febrer de 2020. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 3 de febrer de 2020, per la qual es nomena el senyor Sergio Balari 
Ravera coordinador del Màster en Ciència Cognitiva i Llenguatge de la Facultat de Filosofia i Lletres, amb efectes del 
dia 16 de juliol de 2019. 

 

Resolució per delegació de la rectora, de 3 de febrer de 2020, per la qual es nomena el senyor Antoni Durà 
Guimerà sotscoordinador del Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles de la Facultat de Filosofia i Lletres, 
amb efectes del dia 1 de setembre de 2019. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 10 de febrer de 2020, per la qual es nomena el senyor Héctor Sala 
Lorda coordinador d’Estudis del Màster in Labour Economics de la Facultat d’Economia i Empresa, amb efectes del 

dia 1 de gener de 2020. 
 
Resolució per delegació de la rectora, d’11 de febrer de 2020, per la qual es nomena el senyor Xavier Fontich 
Vicens subcoordinador de Pràctiques de Primària de la Facultat de Ciències de l’Educació, amb efectes del dia 1 de 
gener de 2020. 
 

Resolució per delegació de la rectora, d’11 de febrer de 2020, per la qual es nomena la senyora Beatriz Ferrús 
Antón coordinadora del Mínor d’Estudis Hispanoamericans de la Facultat de Filosofia i Lletres, amb efectes del dia 1 
de gener de 2020. 
 

Resolució per delegació de la rectora, d’11 de febrer de 2020, per la qual es nomena la senyora Maria Antonia 
Baltrons Soler coordinadora de Primer Curs del Grau de Medicina de la Facultat de Medicina, amb efectes del dia 31 
de desembre de 2019. 

 
Resolució per delegació de la rectora, de 18 de febrer de 2020, per la qual es nomena el senyor Juan Manuel 
Muñoz Justicia coordinador d’Estudis del Màster en Gestió dels Recursos Humans de la Facultat de Piscologia, amb 
efectes del dia 23 de desembre de 2019. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 25 de febrer de 2020, per la qual es nomena la senyora Patrícia 
Lázaro Pernias coordinadora del Màster en Planificació Estratègica en Publicitat i Relacions Públiques de la Facultat 

de Ciències de la Comunicació, amb efectes del dia 11 de febrer de 2020. 
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IV.1.2. Cessaments  
 
Resolució de la rectora, de 4 de febrer de 2020, per la qual el senyor Josep Maria Blanco Pont cessa com a 
coordinador d’Estudis de Publicitat i Relacions Públiques de la Facultat de Ciències de la Comunicació, amb efectes 
21 de gener de 2020. 
 

Resolució de la rectora, de 4 de febrer de 2020, per la qual el senyor Josep Bartomeu Cladera Cerdà cessa com 
a coordinador secretari de la Unitat Docent Ciències Mèdiques Bàsiques de la Facultat de Medicina, amb efectes 30 
de desembre de 2019. 
 
Resolució de la rectora, de 4 de febrer de 2020, per la qual el senyor Jordi Rifé Santaló cessa com a coordinador 
del Màster en Musicologia, Eduació Musical i Interpretació de la Música Antiga de la Facultat de Filosofia i Lletres, 

amb efectes 31 de gener de 2020. 
 

Resolució de la rectora, de 7 de febrer de 2020, per la qual la senyora Victòria Nogués Bara cessa com a 
secretària acadèmica de l’Escola de Doctorat, amb efectes del dia 1 de febrer de 2020. 
 
Resolució de la rectora, de 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 11 de febrer de 2020. 

 
Resolució per delegació de la rectora, de 3 de febrer de 2020, per la qual la senyora Anna Gavarró Alguero 
cessa com a coordinadora del Màster i Doctorat en Ciència Cognitiva i Llenguatge de la Facultat de Filosofia i Lletres, 
amb efectes 15 de juliol de 2019. 
 
Resolució per delegació de la rectora, d’11 de febrer de 2020, per la qual la senyora Anna Fajula Payet cessa 
com a coordinadora de Comunicació de la Facultat de Ciències de la Comunicació, amb efectes 21 de gener de 2020. 

 
Resolució per delegació de la rectora, d’11 de febrer de 2020, per la qual el senyor Diego Falconi Trávez cessa 
com a coordinador del Mínor d’Estudis Hispanoamericans de la Facultat de Filosofia i Lletres, amb efectes 31 de 
desembre de 2019. 

 
Resolució per delegació de la rectora, d’11 de febrer de 2020, per la qual el senyor Àlex Peralvarez Marin 

cessa com a coordinador de Primer Curs del Grau de Medicina de la Facultat de Medicina, amb efectes 30 de 
desembre de 2019. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 18 de febrer de 2020, per la qual la senyora Susana Pallarés Parejo 
cessa com a coordinadora d’Estudis del Màster en Gestió dels Recursos Humans en les Organitzacions de la Facultat 
de Psicologia, amb efectes 22 de desembre de 2019. 
 

Resolució per delegació de la rectora, de 18 de febrer de 2020, per la qual la senyora Alba Serra Vilella cessa 
com a coordinadora de Pràctiques del GEAO (Coreal i Japó) de la Facultat de Traducció i d’Interpretació, amb efectes 
31 de desembre de 2019. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 21 de febrer de 2020, per la qual el senyor Juan José Perona Páez 
cessa com a coordinador del Màster en Planificació Estratègica en Publicitat i Relacions Públiques de la Facultat de 
Ciències de la Comunicació, amb efectes 10 de febrer de 2020. 

 
 

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

 
IV.2.1. Nomenaments  
 
Resolució de la rectora, de 4 de febrer de 2020, per la qual nomena el senyor Antonio Barbadilla Prados 
coordinador de la Unitat de Genètica del Departament de Genètica i de Microbiologia, amb efectes del dia 1 de gener 
de 2020. 
 
Resolució de la rectora, de 4 de febrer de 2020, per la qual nomena la senyora Rosa Maria Escorihuela Agulló 

directora de la Unitat de Psicologia Mèdica del Departament de Psiquiatria i de Medicina Legal, amb efectes del dia 
18 de desembre de 2019. 
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Resolució de la rectora, de 4 de febrer de 2020, per la qual nomena la senyora Helena Kirchner Granell 
coordinadora de Doctorat del Departament de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana, amb efectes del dia 1 de 

desembre de 2018. 
 
Resolució de la rectora, de 4 de febrer de 2020, per la qual nomena la senyora Rosella Nicolini coordinadora 
de Doctorat del Departament d’Economia Aplicada, amb efectes del dia 1 de gener de 2020. 
 
Resolució de la rectora, de 24 de febrer de 2020, per la qual nomena el senyor Joaquim Casellas Vidal 

coordinador de la Unitat Departamental de Ciència Animal del Departament de Ciència Animal i dels Aliments, amb 
efectes del dia 9 de gener de 2020. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 10 de febrer de 2020, per la qual es nomena el senyor Albert Pastor 
Martínez coordinador de la Unitat de Dret del Treball i de la Seguretat Social del Departament de Dret Públic i de 
Ciències Historicojurídiques, amb efectes del dia 20 de gener de 2020. 
 

Resolució per delegació de la rectora, de 10 de febrer de 2020, per la qual es nomena la senyora M. Mercè 
Corbella Cordomí cap de la Unitat de Cristal·lografia i Minerologia del Departament de Geologia, amb efectes del dia 
7 de gener de 2020. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 18 de febrer de 2020, per la qual es nomena la senyora Silvia 
Cuadrado Gavilán coordinadora del Màster en Matemàtiques pe als Instruments Financers del Departament de 
Matemàtiques, amb efectes del dia 1 de novembre de 2019. 

 
Resolució per delegació de la rectora, de 24 de febrer de 2020, per la qual es nomena el senyor José Manuel 
Pérez Tornero vicedirector de Docència i de Professorat del Departament de Periodisme i de Ciències de la 
Comunicació, amb efectes del dia 11 de febrer de 2020. 
 
 

IV.2.2. Cessaments  
 
Resolució de la rectora, de 7 de febrer de 2020, per la qual la senyora Marta Valle Cano cessa com a 

coordinadora del Doctorat en Farmacologia del Departament de Farmacologia, de Terapèutica i de Toxicologia, amb 
efectes 31 de desembre de 2019. 

 
Resolució de la rectora, de 17 de febrer de 2020, per la qual el senyor Javier Fernández Blanco cessa com a 
coordinador de Docència de la Unitat de Fonaments de l’Anàlisi Econòmica del Departament d’Economia i d’Història 
Econòmica, amb efectes 31 de gener de 2020. 
 
Resolució de la rectora, de 24 de febrer de 2020, per la qual la senyora M. Dolors Izquierdo Tugas cessa com 
a coordinadora de la Unitat Departamental de Ciència Animal del Departament de Ciència Animal i dels Aliments, 

amb efectes 8 de gener de 2020. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 10 de febrer de 2020, per la qual la senyora Carolina Gala Durán 
cessa com a coordinadora de la Unitat de Dret del Treball i de la Seguretat Social del Departament de Dret Públic i 
de Ciències Historicojurídiques, amb efectes 19 de gener de 2020. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 10 de febrer de 2020, per la qual la senyora Mireia Baylina Ferrer 

cessa com a coordinadora del Doctorat Interuniversitari d’Estudis de Gènere: Cultures, Societats i Polítiques del 
Departament de Geografia, amb efectes 31 de gener de 2020. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 10 de febrer de 2020, per la qual el senyor Juan Francisco Piniella 
Febrer cessa com a cap de la Unitat de Cristal·lografia i Minerologia del Departament de Geologia, amb efectes 6 de 
gener de 2020. 

 
Resolució per delegació de la rectora, de 18 de febrer de 2020, per la qual el senyor Pere Puig Casado cessa 
com a coordinador del Màster de Matemàtiques per als Instruments Financers del Departament de Matemàtiques, 
amb efectes 31 d’octubre de 2019. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 24 de febrer de 2020, per la qual el senyor Josep Maria Perceval 
Verde cessa com a vicedirector de Docència i Professorat del Departament de Periodisme i de Ciències de la 

Comunicació, amb efectes 10 de febrer de 2020. 
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IV.3. Centres d’Estudis i de Recerca (CER)   
[tornar a l’índex] 

 

IV.3.1. Nomenaments  
 
Resolució de la rectora, de 14 de febrer de 2020, per la qual es nomena la senyora Anna Gavarró Algueró 
directora del Centre de Lingüística Teòrica (CLT). 
 

Resolució de la rectora, de 14 de febrer de 2020, per la qual es nomena el senyor Jaume Mateu Fontanals 
secretari del Centre de Lingüística Teòrica (CLT). 
 
Resolució de la rectora, de 14 de febrer de 2020, per la qual es nomena la senyora Teresa Cabré Monné vocal 
del Centre de Lingüística Teòrica (CLT). 
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V.  Convocatòries  
i resolucions de places 

 
 
V.1. Personal acadèmic i personal investigador en formació 

[tornar a l’índex] 

 
 

V.1.1. Resolucions  
 
Resolució de la rectora, de 28 de gener de 2020, per la qual es nomena el senyor Héctor Sala Lorda catedràtic 
d’Universitat del Departament d’Economia Aplicada a l’àrea de coneixement d’Economia Aplicada (BOE núm. 41, de 
17 de febrer de 2020). 

 
Resolució de la rectora, de 3 de febrer 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. 8063, de 13 de febrer de 2020): 
 

Referència: AL/19/396 

Nombre de places: 1 

Categoria: Agregat o agregada 

Àrea de coneixement o 
especialitat: 

Teoria i Història de l'Educació 

Departament al qual està adscrita: Pedagogia Sistemàtica i Social 

Perfil docent: Antropologia i filosofia de l'educació 

Perfil investigador: 
Etnografia de les infàncies: parentalitat, gènere i 

educació en contextos de migració 

Adjudicació: Marta Bertran Tarrés 

 
Resolució de la rectora, de 4 de febrer de 2020, per la qual es fa públic el nomenament del senyor Juan Luis 

Pérez Francesch com a catedràtic d’universitat del Departament de Ciència Política i Dret Públic, en l’àrea de 

coneixement de Dret Constitucional (BOE núm. 50, de 27 de febrer de 2020). 
 
Resolució de la rectora, de 5 de febrer de 2020, per la qual es fa públic el nomenament del senyor Xavier Oriols 
Pladevall com a catedràtic d’Universitat del Departament d’Enginyeria Electrònica en l’àrea de coneixement 
d’Electrònica (BOE núm. 51, de 28 de febrer de 2020). 
 

Resolució de la rectora, de 5 de febrer de 2020, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de professorat 
agregat en règim de contracte laboral, segons es detalla (DOCG núm. 8063, de 13 de febrer de 2020): 
 

Referència: AL/19/395 

Nombre de places: 1 

Categoria: Agregat o agregada 

Àrea de coneixement o 
especialitat: 

Psicologia Evolutiva i de l'Educació 

Departament al qual està adscrita: Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació 

Perfil docent: 
Inclusió educativa i necessitats específiques de 
suport educatiu a l'educació infantil 

Perfil investigador: 
Personalitat positiva i responsiva: 
l'acompanyament a les famílies en serveis i 

programes d'espais familiars 

Adjudicació: Silvia Blanch Gelabert 

 
Resolució de la rectora, de 5 de febrer 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. 8063, de 5 de febrer 
de 2020): 
 

Referència: UAB-LE-7071 

Nombre de places: 1 

Categoria: Lector/a / Tenure-eligible lecturer 
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Departament: Pedagogia Sistemàtica i Social 

Àmbit de coneixement: Teoria i Història de l’Educació 

Adjudicació: Ingrid Noguera Fructuoso 

 
Resolució de la rectora, de 10 de febrer 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. 8068, de 20 de febrer de 2020): 
 

Referència: AL/19/418 

Nombre de places: 1 

Categoria: Agregat o agregada 

Àrea de coneixement o 
especialitat: 

Didàctica de la Llengua i de la Literatura 

Departament al qual està adscrita: 
Didàctica de la Llengua de la Literatura i de les 

Ciències Socials 

Perfil docent: Llenguatges i currículums 

Perfil investigador: Educació literària 

Adjudicació: Ana María Margallo González 

 
Resolució de la rectora, de 10 de febrer 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. 8068, 20 de febrer de 2020): 
 

Referència: AL/19/401 

Nombre de places: 1 

Categoria: Agregat o agregada 

Àrea de coneixement o 
especialitat: 

Sociologia 

Departament al qual està adscrita: Sociologia 

Perfil docent: Anàlisi qualitativa 

Perfil investigador: 
Sociologia de la cultura aplicada a les professions 
artístiques 

Adjudicació: Dafne Muntanyola Saura 

 

Resolució de la rectora, d’11 de febrer 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. 8068, de 20 de febrer de 2020): 
 

Referència: AL/19/420 

Nombre de places: 1 

Categoria: Agregat o agregada 

Departament al qual està adscrita: Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació 

Àmbit de coneixement: Psicologia Bàsica 

Perfil docent: Processos psicològics: atenció i percepció 

Perfil investigador: 
Memòria de treball visual i processos atencionals 
en entorns ecològics 

Adjudicació: Judith Castellà Mate 

 
Resolució de la rectora, d’11 de febrer 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. 8068, de 20 de febrer de 2020): 

 

Referència: AL/19/390 

Nombre de places: 1 

Categoria: Agregat o agregada 

Àrea de coneixement o 
especialitat: 

Arquitectura i Tecnologia de Computadors 

Departament al qual està adscrita: Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius 

Perfil docent: Sistemes operatius 

Perfil investigador: 
Optimització del rendiment d'aplicacions en 
sistemes basats en processadors i acceleradors 
d'altes prestacions 

Adjudicació: Antonio Miguel Espinosa Morales 
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Resolució de la rectora, de 14 de febrer de 2020, per la qual es fa públic el nomenament de la senyora Melissa 
Moyer Greer com a catedràtica d’universitat del Departament de Filologia Anglesa i Germanística, en l’àrea de 
coneixement de Filologia Anglesa, segons es detalla (BOE núm. 55, de 4 de març de 2020). 

 
Resolució de la rectora, de 14 de febrer 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. 8072, de 26 de febrer de 2020): 
 

Referència: AL/19/409 

Nombre de places: 1 

Categoria: Agregat o agregada 

Àrea de coneixement o 
especialitat: 

Física de la Matèria Condensada 

Departament al qual està adscrita: Física 

Perfil docent: Meteorologia i climatologia 

Perfil investigador: Propietats de transport a la nanoescala 

Adjudicació: Francesc Xavier Álvarez Calafell 

 
Resolució de la rectora, de 17 de febrer de 2020, per la qual es fa públic el nomenament de la senyora Maria 
Mercè Capdevila Vidal com a catedràtica d’universitat del Departament de Química en l’àrea de coneixement de 

Química Inorgànica (BOE núm. 56, de 5 de març de 2020). 
 
Resolució de la rectora, de 17 de febrer de 2020, per la qual es fa públic el nomenament del senyor Enric 
Cassany Cels com a catedràtic d’universitat del Departament de Filologia Catalana, en l’àrea de coneixement de 
Filologia Catalana (BOE núm. 56, de 5 de marzo de 2020).  
 
Resolució de la rectora, de 17 de febrer 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. 8073, de 27 de febrer de 2020): 
 

Referència: AL/19/394 

Nombre de places: 1 

Categoria: Agregat o agregada 

Àrea de coneixement o 
especialitat: 

Filologia grega 

Departament al qual està adscrita: Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana 

Perfil docent: Civilització grega 

Perfil investigador: Epigrafia grega 

Adjudicació: Marta Oller Guzmán 

 
Resolució de la rectora, de 17 de febrer 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. 8073, de 27 de febrer de 2020): 
 

Referència: AL/19/411 

Nombre de places: 1 

Categoria: Agregat o agregada 

Àrea de coneixement o 

especialitat: 
Teoria i Història de l’Educació 

Departament al qual està adscrita: Pedagogia Sitemàtica i Social 

Perfil docent: 
Investigar en educació (aplicacions a l’educació 
social) 

Perfil investigador: 
La transició a la vida adulta dels joves tutelats: 
competències d'empleabilitat i recursos 
d'intervenció 

Adjudicació: Laura Arnau Sabatés 

 
Resolució de la rectora, de 20 de febrer de 2020, per la qual, en execució de sentència, s’anul·la la resolució 
de 17 de maig de 2016, publicada en el “Boletín Oficial del Estado”, número 135, de 4 de juny de 2016, per la qual 
es nomenava professor titular d’universitat al senyor César Carreras Monfort, de l’àrea de coneixement 
d’Arqueologia, adscrita al Departament de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana (BOE núm. 57, de 6 de març 
de 2020). 

 
Resolució de la rectora, de 21 de febrer 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. 8076, de 3 de març de 2020): 
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Referència: AL/19/400 

Nombre de places: 1 

Categoria: Agregat o agregada 

Àrea de coneixement o 

especialitat: 
Sociologia 

Departament al qual està adscrita: Sociologia 

Perfil docent: Teoria macro-sociològica 

Perfil investigador: Sociologia analítica i mecanisme social 

Adjudicació: Jordi Tena Sánchez 

 
Resolució de la rectora, de 21 de febrer 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. 8076, de 3 de març de 2020): 

 

Referència: AL/19/393 

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 

Perfil docent: Processos psicològics: pensament i llenguatge 

Perfil investigador: Iniciació esportiva i carrera dual 

Adjudicació: Yago Ramis Laloux 

 
Resolució de la rectora, de 24 de febrer 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. 8079, de 6 de març de 2020): 
 

Referència: AL/19/397 

Nombre de places: 1 

Categoria: Agregat o agregada 

Àrea de coneixement o 

especialitat: 
Filologia anglesa 

Departament al qual està adscrita: Filologia Anglesa i Germanística 

Perfil docent: Sintaxi anglesa 

Perfil investigador: Llengua i lingüística angleses 

Adjudicació: Susagna Tubau Muntañá 

 
Resolució de la rectora, de 24 de febrer 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. 8079, de 6 de març de 2020): 

 

Referència: AL/19/415 

Nombre de places: 1 

Categoria: Agregat o agregada 

Àrea de coneixement o 
especialitat: 

Bioquímica i Biologia Molecular 

Departament al qual està adscrita: Bioquímica i Biologia Molecular 

Perfil docent: Física acústica i audiologia 

Perfil investigador: 
Aggregated systems containing carbonyl 
metallosurfactants intended for biomedical 
applications 

Adjudicació: Ramon Barnadas Rodríguez 

 
Resolució de la rectora, de 24 de febrer de 2020, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de 
professorat agregat en règim de contracte laboral, destinada a personal investigador doctor que hagi finalitzat el 
Programa Ramón y Cajal i hagi obtingut el certificat I3, segons es detalla (DOGC núm. 8079, de 6 de març de 2020): 
 

Referència: AL/19/427 

Nombre de places: 1 

Categoria: Agregat o agregada 

Àrea de coneixement o 
especialitat: 

Ciència Política i de l’Administració 
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Departament al qual està adscrita: Ciència Política i Dret Públic 

Perfil docent: Comportament polític 

Perfil investigador: Comportament polític 

Adjudicació: Guillermo Rico Camps 

 
Resolució de la rectora, de 27 de febrer 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. 8102, 
de 2 d’abril de 2020): 
 

Referència: UAB-LE-7062 

Nombre de places: 1 

Categoria: Lector-a / Tenure-eligible lecturer 

Departament: 
Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències 

Experimentals 

Àmbit de coneixement: Didàctica de les ciències experimentals 

Adjudicació: Víctor Lóperz Simó 

 
Resolució de la rectora, de 28 de febrer de 2020, per la qual es fa públic el nomenament de la senyora Ana 
Maria Morton Juaneda com a professora titular d’universitat del Departament de Biologia Animal, Biologia Vegetal i 
Ecologia, en l’àrea de coneixement de Zoologia (BOE núm. 73, de 18 de març de 2020). 
 
 
 

 

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

 

V.2.1. Convocatòries  
 
Anunci del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de la rectora, de 19 de febrer de 2020, 

de provisió extraordinària per tal de cobrir provisionalment una plaça d’administratiu/iva responsable i pel qual 

s’obre un termini de 5 dies hàbils, a computar a partir de l’endemà de la publicació en el taulell d’anuncis electrònic 
de la UAB per tal que les persones interessades presentin la seva sol·licitud.  
 
Les característiques del lloc de treball són les següents: 
 

Codi Nivell Destinació Horari (teòric) 

F04135 C1 22.1 Suport Departamental – Administració de Serveis del Campus de 
Sabadell 

9:00 – 17:30 

 

Anunci del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de la rectora, de 19 de febrer de 2020, 
de provisió extraordinària per tal de cobrir provisionalment tres places del subgrup A2 i pel qual s’obre un termini 
de 5 dies hàbils, a computar a partir de l’endemà de la publicació en el taulell d’anuncis electrònic de la UAB per tal 
que les persones interessades presentin la seva sol·licitud.  
 
Les característiques del lloc de treball són les següents: 
 

Codi Nivell Denominació Destinació Horari (teòric) 

F01095 A2 24.1 Gestor/a (àmbit despeses) Unitat de Despeses i 
Justificacions Econòmiques – 
Àrea d’Economia i Finances 

9:00 – 17:30 

F02553 A2 24.4 Gestor/a (àmbit justificacions) Unitat de Despeses i 
Justificacions Econòmiques – 
Àrea d’Economia i Finances 

9:00 – 17:30 

F01251 A2 24.1 Gestor/a (àmbit de Nòmines i 
Seguretat Social) 

Unitat de Nòmines – Àrea de 
Gestió de Persones 

9:00 – 17:30 
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V.2.2. Resolucions  
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 19 de 
desembre de 2019, per la qual s’adscriu, amb caràcter provisional, al senyor Daniel Viñas Arguimbau, funcionari 
de l’escala administrativa, com a administratiu de l’Oficina de Preinscripció Universitària - Àrea d’Afers Acadèmics. 
 

Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 21 de 
gener de 2020, per la qual s’adscriu, amb caràcter provisional, per un període de sis mesos, a la senyora Judit 
Carbonell Segura, tècnica especialista laboral, al Departament de Genètica i de Microbiologia, de la Facultat de 
Ciències i Biociències. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 21 de 

gener de 2020, per la qual s’encarrega, amb caràcter provisional a la senyora M. Ángeles Guijarro Martin, auxiliar 
de serveis, l’assumpció de tasques de més responsabilitat, del Suport Logístic i Punt d’Informació de la Facultat de 

Ciències i Biociències, fins a la cobertura de la plaça per un titular. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 21 de 
gener de 2020, per la qual s’aplica a la senyora Maria Lourdes Larramona Carrera un complement personal per 
assumir tasques de major responsabilitat, fins a la cobertura de la plaça per un titular. 

 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 21 de 
gener de 2020, per la qual s’adscriu en comissió de serveis a la senyora Núria Olaya Montero, funcionària de 
l’escala administrativa, per ocupar la plaça F05829, administrativa especialista, amb destinació a la Gestió 
Acadèmica de la Facultat de Psicologia, fins a la cobertura de la plaça per un titular. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 21 de 

gener de 2020, per la qual s’adscriu en comissió de serveis a la senyora Maria Inmaculada Blazquez Martin, 
funcionària de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F02609, secretària de la Direcció amb destinació a la 
Secretaria de l’Equip de Govern. 
 

Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 21 de 
gener de 2020, per la qual s’adscriu en comissió de serveis a la senyora Olga Garcia Anton, funcionària de l’escala 

administrativa, per ocupar la plaça F05843, administrativa especialista, amb destinació a la Gestió Acadèmica i de 
Serveis de l’Escola d’Enginyeria. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 21 de 
gener de 2020, per la qual es determina la finalització de la permanència en el servei actiu, amb motiu de la 
renúncia, de la senyora Rebeca Varela Figueroa. 
 

Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones , per autorització de signatura de la rectora, de 27 de 
febrer de 2020, per la qual s’adscriu, amb caràcter provisional, a la senyora Dolores Cruz Jiménez, funcionària de 
l’escala administrativa, a l’Àrea de Prevenció i Assistència. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 27 de 
febrer de 2020, per la qual s’assignen part de les funcions, responsabilitats i signatura com a Administradora de 
Centre de la Facultat de Ciències de la Comunicació, a la senyora Anna Maria Bosch Benabarre. 

 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 30 de 
gener de 2020, per la qual es nomena la senyora Silvia Bau Redón, funcionària en pràctiques de l’escala de gestió, 
per tal d’ocupar la plaça de gestora de qualitat (F06727), amb destinació a la Administració de la Facultat de Ciències 
de l’Educació i de Traducció i Interpretació. 
 

Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 30 de 
gener de 2020, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Neus Riuet Capdevila, personal laboral, 
per a ocupar la plaça L04211, amb destinació a la Unitat Tècnica de Protecció Radiològica. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 30 de 
gener de 2020, per la qual es nomena a la senyora Maria Dolores Caballero Romero, funcionària en pràctiques de 
l’escala de gestió, per tal d’ocupar la plaça de gestora econòmica (F03905), amb destinació a la Escola d’Enginyeria. 
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Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 30 de 
gener de 2020, per la qual es nomena la senyora Carolina Carrasco Caro, funcionària en pràctiques de l’escala de 
gestió, per tal d’ocupar la plaça de gestora departamental (F02007), amb destinació al Departament de Didàctica 

de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals, de la Facultat de Ciències de l’Educació i de Traducció i 
Interpretació. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 30 de 
gener de 2020, per la qual es nomena el senyor David Molón Brígido, funcionari en pràctiques de l’escala de gestió, 
per tal d’ocupar la plaça de gestor departamental (F02065), amb destinació al Departament de Dret Públic i de 

Ciències Historicojurídiques de la Facultat de Dret. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 30 de 
gener de 2020, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Míriam Lázaro Díez, funcionària de 
l’escala de Gestió, per a ocupar la plaça FP02005, de gestor/a departamental, amb destinació al Departament de 
Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació - Administració de Centre de Lletres i Psicologia. 
 

Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 30 de 
gener de 2020, per la qual es nomena a la senyora Ana Pescador Ventosa, funcionària en pràctiques de l’escala de 
gestió, per tal d’ocupar la plaça de gestora (F01281), amb destinació la Unitat d’Obres, Inversions i Manteniment 
(ASLiA). 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 30 de 
gener de 2020, per la qual es nomena a la senyora Susana Ferrer Argelich, funcionària en pràctiques de l’escala 

de gestió, per tal d’ocupar la plaça de gestora departamental (F04269), amb destinació el Departament de 
Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes de l’Escola d’Enginyeria. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 30 de 
gener de 2020, per la qual es nomena a la senyora Loida Ibars Samaniego, funcionària en pràctiques de l’escala 
de gestió, per tal d’ocupar la plaça de Gestora de Serveis (F00455), amb destinació Gestió Acadèmica i de Serveis 

de la Facultat de Traducció i Interpretació. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 30 de 

gener de 2020, per la qual es nomena a la senyora Marta Violeta Labrador, funcionària en pràctiques de l’escala 
de gestió, per tal d’ocupar la plaça de Gestora (F02839), amb destinació l’Àrea de Prevenció i Assistència. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 30 de 

gener de 2020, per la qual es nomena al senyor Jordi Alfonso Quintana, funcionari en pràctiques de l’escala de 
gestió, per tal d’ocupar la plaça de gestor (F06737), amb destinació a la Gestió de Qualitat Administració Medicina 
/Administració de la Facultat de Lletres i Psicologia. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 30 de 
gener de 2020, per la qual es nomena a la senyora Eva García Torrado, funcionària en pràctiques de l’escala de 
gestió, per tal d’ocupar la plaça de Gestora (F01637), amb destinació Gestió Acadèmica de la Facultat de Veterinària. 

 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 30 de 
gener de 2020, per la qual es nomena al senyor Miguel Tomás Plau, funcionari en pràctiques de l’escala de gestió, 
per tal d’ocupar la plaça de Gestor Departamental (F06191), amb destinació el Departament de Periodisme i de 

Ciències de la Comunicació de la Facultat de Ciències de la Comunicació. 

 
Resolució del cap de l’àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 30 de 
gener de 2020, per la qual es nomena al senyor José Alberto López Cachero, funcionari en pràctiques de l’escala 
de gestió, per tal d’ocupar la plaça de Gestor Departamental (F02005), amb destinació al Departament de Didàctica 
de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials de la Facultat de Ciències de l’Educació i de Traducció i 
Interpretació. 
 

Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 30 de 
gener de 2020, per la qual es nomena al senyor Nèstor Gonzalez Molinero, funcionari en pràctiques de l’escala de 
gestió, per tal d’ocupar la plaça de gestor (F06715), amb destinació al Servei de Llengües. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 30 de 
gener de 2020, per la qual es nomena al Oscar Tomas Granados, funcionari en pràctiques de l’escala de gestió, 
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per tal d’ocupar la plaça de Gestor (F04383), amb destinació la Unitat de Relacions Laborals i Gestió de Personal 
(Àrea de Gestió de Persones). 
 

Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 30 de 
gener de 2020, per la qual es nomena a la senyora Maria Corredera Hidalgo, funcionària en pràctiques de l’escala 
de gestió, per tal d’ocupar la plaça de Gestora de Serveis (F03179), amb destinació la Gestió Acadèmica i de Serveis 
de l’Escola d’Enginyeria. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 30 de 

gener de 2020, per la qual es nomena a la senyora Emma Peiró Sales, funcionària en pràctiques de l’escala de 
gestió, per tal d’ocupar la plaça de Gestora (F06739), amb destinació la Unitat d’Arxiu General i Oficina d’Assistència 
en Matèria de Registre (OGID). 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 30 de 
gener de 2020, per la qual es nomena a la senyora Laura Pont Guardi, funcionària en pràctiques de l’escala de 
gestió, per tal d’ocupar la plaça de Gestora d’Afers Acadèmics (F01431), amb destinació Gestió Acadèmica de la 

Facultat de Medicina. 
 
Resolució del cap de l’àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 30 de 
gener de 2020, per la qual es nomena a la senyora Maria Mercè Bericat Bonet, funcionària en pràctiques de l’escala 
de gestió, per tal d’ocupar la plaça de gestor (F00017), amb destinació Gestora d’Aplicacions Informàtiques (Àrea 
d’Economia i Finances). 
 

Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 30 de 
gener de 2020, per la qual es nomena la senyora Encarnación Poncela Fernández, funcionària en pràctiques de 
l’escala de gestió, per tal d’ocupar la plaça de Gestora (F06725), amb destinació a l’Oficina de Projectes 
Internacionals. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 30 de 

gener de 2020, per la qual es nomena la senyora Maria Victoria Ciriano Nogales, funcionària en pràctiques de 
l’escala de gestió, per tal d’ocupar la plaça de Gestora d’Afers Acadèmics (F01663), amb destinació la Facultat de 
Ciències Polítiques i Sociologia. 

 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 30 de 
gener de 2020, per la qual es nomena a la senyora Paloma Sánchez Solis, funcionària en pràctiques de l’escala de 
gestió, per tal d’ocupar la plaça de Gestora Departamental (F02687), amb destinació la UISA Psicologia Clínica i de 

la Salut i Psicologia Social. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 30 de 
gener de 2020, per la qual es nomena a la senyora Carmen Maria Hernández Canossa, funcionària en pràctiques 
de l’escala de gestió, per tal d’ocupar la plaça de Gestora (F00217), amb destinació el Servei d’Ocupabilitat. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 30 de 

gener de 2020, per la qual es deixa sense efectes l’acumulació de tasques com a gestora departamental del 
Departament de Didàctica de la Matemàtica i Ciències, que rebia la senyora Míriam Lázaro Díez. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 30 de 
gener de 2020, per la qual s’adscriu en comissió de serveis a la senyora Maria Rosa Muñoz Fernàndez, funcionaria 

de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F03871, amb destinació a l’Escola de Postgrau. 

 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 30 de 
gener de 2020, per la qual es reclassifica al senyor Jorge Pedemonte Marino, tècnic superior, que és titular de la 
plaça L05023, que passa a catalogar-se com a, grup 1, CLT I, amb destinació al Gabinet Jurídic. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 30 de 
gener de 2020, per la qual es nomena a la senyora Antonia Romero Prieto, funcionària en pràctiques de l’escala 

de gestió, per tal d’ocupar la plaça de Gestora de Qualitat (F06735), amb destinació l’Administració de Centre de la 
Facultat d’Economia i Empresa i l’Administració de Centre de la Facultat de Ciències de la Comunicació. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 30 de 
gener de 2020, per la qual es nomena al senyor Joan Roig Torras, funcionari en pràctiques de l’escala de gestió, 
per tal d’ocupar la plaça de gestor de Programació Docent (F01433), amb destinació Gestió Acadèmica de la Facultat 
de Medicina. 
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Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 30 de 
gener de 2020, per la qual es nomena la senyora Maria Antonia Doroteo Muñoz, funcionària en pràctiques de 

l’escala de gestió, per tal d’ocupar la plaça de gestora Departamental (F04443), amb destinació al Departament de 
Traducció i d’Interpretació i d’Estudis de l’Àsia Oriental, de la Facultat de Ciències de l’Educació i de Traducció i 
Interpretació. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 5 de 
febrer de 2020, per la qual s’aplica a senyora Ana Isabel Carmona Herranz, un complement personal per assumir 

tasques de major responsabilitat, i fins a la cobertura de la plaça per un titular. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 5 de 
febrer de 2020, per la qual s’adscriu, en comissió de serveis, a la senyora Cristina Berenguel Aguado, funcionària 
de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F02707, administrativa especialista, amb destinació la Biblioteca de 
Ciències Socials. 
 

Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 5 de 
febrer de 20220, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora Sarai Sabate Diaz, laboral grup 1, CLT N, que 
ocupa la plaça L08305, tècnica superior, amb destinació a la Unitat de Formació i Desenvolupament Professional. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 5 de 
febrer de 2020, per la qual es nomena a la senyora Ana Antonia Medina Gómez, funcionària de l’escala de gestió, 
per tal d’ocupar la plaça de gestora (F02853), amb destinació a la Unitat de Gestió Integrada d’Afers Acadèmics i 

Projectes -Institut de Ciències de l’Educació. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 5 de 
febrer de 2020, per la qual es concedeix a la senyora Rosario López López, l’excedència voluntària per 
incompatibilitat de l’escala administrativa, per passar a prestar serveis a una altra administració. 
 

Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 5 de 
febrer de 2020, per la qual s’adscriu en comissió de serveis a la senyora Maria Jose Navarro Moreno, funcionària 
de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F04067, administrativa, amb destinació la Gestió Acadèmica de 

l’Escola d’Enginyeria. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 6 de 
febrer de 2020, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Josefa Murillo Sánchez, personal laboral, 

per a ocupar la plaça L00407, amb destinació el Departament de Geologia de la Facultat de Ciències i Biociències. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 6 de 
febrer de 2020, per la qual es prorroga l’encàrrec, amb caràcter provisional, de les funcions i les responsabilitats 
de cap de Servei d’Informàtica Distribuïda, de les Facultats de Dret i de Ciències Polítiques i Sociologia, al senyor 
Andreu Pompas Alcaraz. 
 

Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 6 de 
febrer de 2020, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora Genoveva Gomez Muñoz, funcionària interina, 
que ocupa la plaça NF04107, d’administrativa interina, amb destinació a la Unitat de Formació i Desenvolupament 
Professional. 
 

Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 6 de 

febrer de 2020, per la qual s’encarrega, amb caràcter provisional, al senyor Santiago Safont Mas, funcionari de 
carrera, les següents tasques:  
 

• Lideratge de la posada en marxa del Sistema Dinàmic d’Adquisició de Biblioteques i sobre tot del Material 
de Laboratori.  

 
• Anàlisis de les necessitats i millores dels usuaris externs (licitadors) i interns (requisits responsables 

contractació i compres), priorització de la seva posada en marxa, planificació dels canvis en el sistema i 
implementació del sistema de proves previ a la posada en marxa de les diferents necessitats.  

 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 6 de 
febrer de 2020, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Núria Claver López, personal laboral, 
per a ocupar la plaça L04353, de Cap de l’Oficina de Projectes Internacionals. 
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Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rec tora, de 20 de 
febrer de 2020, per la qual s’encarrega, amb caràcter provisional, a la senyora Marta Miracle Babia, cap de la 
Unitat de Contractació, les següents tasques:  

 
• Secretària de la Mesa de Contractació 

 
• Responsable de les Actes de les Meses de Contractació  

 
• Enllaç amb el Gabinet Jurídic i participació en els conflictes jurídics 

 
• Establir les directrius i prioritats del lletrat de suport 

 
• Reunions de coordinació amb la Unitat de Compres 

 
• Classificació, priorització i seguiment de les peticions 

 

• Classificació de les noves licitacions 
 

• Detecció de les noves licitacions, pròrrogues i gestió que necessitin l’aprovació dels Òrgans de Govern i 
reunions prèvies amb el Gerent 

 
• Definició i Planificació dels Objectius anuals UCA 

 

• Gestió (distribució i priorització) del Correu electrònic OCAC 
 

• Reunions equip directiu 
 

• Reunions equip Vicegerència d'Economia  
 

Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 6 de 
febrer de 2020, per la qual s’adscriu, amb caràcter provisional, amb caràcter provisional, al senyor Juan Belmonte 
Lorente, tècnic especialista laboral, a l’SLiPI de la Facultat d’Economia i Empresa. 

 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 6 de 
febrer de 2020, per la qual s’encarrega, amb caràcter provisional, al senyor Jose Antonio Checa Martinez, tècnic 
mitja laboral, les següents tasques :  

 
• Posada en marxa del Sistema Dinàmic d’Adquisició que suposa el disseny de nous procediments amb entorn 

digital, tant pels proveïdors com per la unitat de compres, com pels usuaris descentralitzats. Participació en 
la detecció necessitats funcionals, responsable de la comunicació amb els diferents tipus d’usuaris i formació 
als mateixos. Responsable funcional de la unitat de compres en les proves del SUMMA relacionades amb 
aquest procediment.  
 

• Revisió i canvis en la normativa de Compres  
 

• Representació de la UAB en la Comissió Tècnica de Compres del CSUC 
  

• Reunions de coordinació amb la Unitat de Contractació  

 

• Definició i Planificació dels Objectius anuals UC  
 

• Gestió (distribució i priorització) del Correu electrònic OCAC  
 

• Reunions equip directiu  
 

• Reunions equip Vicegerència d'Economia  

 
Resolució del gerent, de 12 de febrer de 2020, per la qual es resol la convocatòria per a la provisió, pel sistema 
de lliure designació, d’una plaça de cap d’oficina, amb destinació a l’Oficina de Contractació Administrativa i Compres 
i es declara la plaça deserta. 
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Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 19 de 
febrer de 2020, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, al senyor Oskar Fermin Hernández Pérez, funcionari 
de l’escala de gestió, per a ocupar la plaça F01589, de gestor/a, amb destinació a l’Hemeroteca General. 

 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 20 de 
febrer de 2020, per la qual s’incorpora al senyor Antoni Vendrell Soriguera, funcionari de carrera de l’escala 
administrativa, adscrivint-lo a la plaça (F01703) amb destinació a la Gestió Econòmica de la Facultat de Ciències de 
l’Educació i de Traducció i d’Interpretació. 
 

Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 20 de 
febrer de 2020, per la qual se li calcula i aplica el complement pertinent resultat de la revisió de tasques realitzades 
durant el període d’1 de setembre de 2018, fins al 31 de gener de 2020, al senyor Daniel Pérez Mas. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 20 de 
febrer de 2020, per la qual s’adscriu, amb caràcter provisional, al senyor Santiago Safont Mas, funcionari de carrera 
de l’escala administrativa, a la plaça F02557, amb destinació l’Àrea d’Economia i Finances. 

 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 20 de 
febrer de 2020, per la qual s’encarreguen, temporalment, a la senyora Maria Corredera Hidalgo les següents 
tasques de responsabilitat de l’Associació Alianza 4 Universidades:  
 

• Coordinar i tramitar els pagaments de nòmines i factures, així com altres tràmits administratius.  
 

• Preparar la documentació pressupostària de tancament de l’any 2019 i la proposta de pressupost 2020 per 
a l’assemblea general de l’Associació prevista per al 28 de febrer de 2020.  

 
• Fer la gestió i arxiu documental per al traspàs de la presidència i gestió a la Universitat Autònoma de Madrid, 

previst per al mes de maig de 2020.  
 

Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 20 de 
febrer de 2020, per la qual es reincorpora al senyor Jordi Jovani Aubanell, funcionari de carrera de l’escala 
administrativa, adscrivint-lo a la plaça (F01547) amb destinació a la Gestió Econòmica de la Facultat de Ciències de 

la Comunicació. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 20 de 
febrer de 2020, per la qual s’adscriu, en comissió de serveis a la senyora Margarida Garcia Montesinos, funcionaria 

de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F01753, amb destinació a la Unitat Docent de l’Hospital del Mar. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 20 de 
febrer de 2020, per la qual es concedeix a la senyora Mónica Cervera Hurtado l’excedència voluntària per 
incompatibilitat de l’escala administrativa, per passar a prestar serveis com a Gestora Interina de Suport Projectes 
a l’OPI. 
 

Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 20 de 
febrer de 2020, per la qual es concedeix a la senyora Susana Aragón Rodrigo, tècnic superior laboral, l’excedència 
per incompatibilitat per a prestar serveis a l’Oficina de Projectes Internacionals (OPI). 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 20 de 

febrer de 2020, per la qual es concedeix a la senyora Olga Zubillaga Cayuela l’excedència voluntària per 

incompatibilitat de l’escala administrativa, per passar a prestar serveis a un altre cos. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 20 de 
febrer de 2020, per la qual s’adscriu, amb caràcter provisional, la senyora Laura Vea Rodríguez, funcionària de 
l’escala administrativa, per ocupar la plaça F02039, administratiu/iva responsable, amb destinació al Departament 
de Pedagogia Sistemàtica i Social de la Facultat de Ciències de l’Educació i de Traducció i Interpretació. 
 

Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 20 de 
febrer de 2020, per la qual s’encarrega, amb caràcter provisional, al senyor Adrià Ponsà Sánchez, funcionari de 
carrera de l’escala administrativa, l’assumpció de tasques de més responsabilitat, de la Unitat de Contractació 
Administrativa, fins a la cobertura del lloc de cap de l’Oficina de Contractació. 
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Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 20 de 
febrer de 2020, per la qual s’encarrega, amb caràcter provisional, a la senyora Marta Estella Clota, personal laboral 
fix, les tasques com a directora del Servei de Llengües, fins a la cobertura de la plaça per un titular. 

 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 20 de 
febrer de 2020, per la qual s’encarrega, amb caràcter provisional, les funcions i les responsabilitats de cap de grup 
de vigilants, al senyor Julián Cañadas de la Paz, amb efectes del dia 1 de febrer de 2020 fins el dia 31 de març de 
2020, en torn de nit. 
 

Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 20 de 
febrer de 2020, per la qual es deixa sense efectes el complement personal de durada determinada de la senyora 
Carmen Maria Hernández Canossa. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 20 de 
febrer de 2020, per la qual s’adscriu, amb caràcter provisional, al senyor Santiago Safont Mas, funcionari de carrera 
de l’escala administrativa, a la plaça F02557, amb destinació l’Àrea d’Economia i Finances. 

 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 20 de 
febrer de 2020, per la qual es reincorpora a la senyora Nelida Isabel Carmona Larrosa, funcionària de carrera de 
l’escala administrativa, adscrivint-la a la plaça (F06193), amb destinació al Departament de Publicitat, Relacions 
Públiques i Comunicació Audiovisual. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 20 de 

febrer de 2020, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Olga Cano Llavero, funcionària de 
l’escala de gestió, per a ocupar la plaça F03355, de gestor/a de suport a usuaris, amb destinació la Biblioteca de 
Ciències Socials (Administració de Centre de Dret i de Ciències Polítiques i de Sociologia). 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 20 de 
febrer de 2020, per la qual es deixa sense efectes l’encàrrec de funcions del lloc de treball d’adjunt del SLiPI, de 

la Facultat de Traducció i d’Interpretació (LG3O), de la senyora la senyora Ariadna Sistané Roluy. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, de 20 de febrer de 2020, per la qual es resol la 

convocatòria de concurs intern de trasllat i/o promoció, per a la provisió de 3 places de tècnic/a d’àmbit, amb 
destinació a la Oficina de Qualitat Docent, segons es detalla: 
 

1. Adjudicar la plaça amb codi L00225 a la senyora Ariadna Garcia Esteban 

2. Adjudicar la plaça amb codi L05447 a la senyora Paloma Sánchez Solís 
3. Adjudicar la plaça amb codi L08273 a la senyora Maria Eugenia Parodi Sabatte 

 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 24 de 
febrer de 20202, per la qual es deixa sense efectes la comissió de serveis de la senyora Olga Zubillaga Cayuela. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 27 de 

febrer de 2020, per la qual s’assignen part de les funcions, responsabilitats i signatura com a administradora de 
Centre de la Facultat de Ciències de la Comunicació a la senyora Anna Maria Bosch Benabarre, fins a la reincorporació 
d’IT de l’administradora de Centre. 
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