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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 09/2020, de 25 de març, del Plenari del Consell Social 

 
Exposició de motius 
 

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

de 2018 i d’acord amb la seva disposició final única que diu: “La vigència d'aquestes bases és la mateixa que la del 
Pressupost de 2019, prorrogable fins a l'aprovació dels pressupostos següents”. 
 
Vist l’acord PLE 72/2019 pres en la sessió plenària de 10 de desembre, en virtut del qual s’aproven els Criteris Bàsics 
per a l’elaboració del pressupost de l’exercici de 2020. 

 
Atès que per les necessitats pressupostàries de la UAB es fa necessari la modificació dels esmentats criteris d’acord 

amb el que consta en el document 1. 
 
Vist l’acord 15/2020 pres en la reunió del Consell de Govern de la UAB d’11 de març, en virtut del qual s’acorda la 
modificació dels Criteris bàsics de la pròrroga del pressupost UAB 2019 fins a l’aprovació del pressupost UAB 2020 i 
elevar la proposta d’acord al Consell Social. 
 

Atès el marc actual d’excepcionalitat i de suspensió de l’activitat presencial a la UAB, per indicació del President del 
Consell Social i d’acord amb els presidents de les comissions del Consell, les reunions del Consell Social del mes de 
març de 2020 previstes no es duen a terme i sols es tractaran els assumptes de caràcter urgent en sessions a 
distància, amb l’objectiu de garantir que l’adopció dels acords que són imprescindibles no quedin paralitzats. 
 
Vist l’article 22.1 del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social que, entre d’altres, estableix que 
en el cas que una comissió no es pugui reunir per raons justificades, el president o la presidenta de la comissió pot 

determinar, per raons d’urgència, que qualsevol dels assumptes previstos en els apartats a i b de l’article 22.1 del 
reglament es tractin directament al Ple. 
 
Vist que la Comissió Econòmica no pot exercir les competències d’informació al Ple que li atorga el Reglament 
d’Organització i Funcionament del Consell Social en l’article 28.2 en relació a aquest punt de l’ordre del dia, i vist el 
que estableix l’article 32 del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social. Atesa la conformitat del 
Gabinet Jurídic. 

 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
S'acorda : 
 
1) Aprovar la modificació dels “Criteris bàsics de la pròrroga del pressupost UAB 2019 fins a l’aprovació del 

pressupost UAB 2020”, d’acord amb el que consta en el document 1. 
 

2) Encarregar al vicerector d’Economia i de Campus l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
 
3) Comunicar al vicerector d’Economia i de Campus i al gerent de la UAB el present acord. 



BOUAB Núm. 182  -  Març / 2020    pàg. 3 
 

 

Butlletí Oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona 

 
  
Acord 10/2020, de 25 de març, del Plenari 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 31 de desembre de 2019 . 
 
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. 

 
Atès el marc actual d’excepcionalitat i de suspensió de l’activitat presencial a la UAB, per indicació del President del 

Consell Social i d’acord amb els presidents de les comissions del Consell, les reunions del Consell Social del mes de 
març de 2020 previstes no es duen a terme i sols es tractaran els assumptes de caràcter urgent en sessions a 
distància, amb l’objectiu de garantir que l’adopció dels acords que són imprescindibles no quedin paralitzats. 
 
Vist l’article 22.1 del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social que, entre d’altres, estableix que 

en el cas que una comissió no es pugui reunir per raons justificades, el president o la presidenta de la comissió pot 
determinar, per raons d’urgència, que qualsevol dels assumptes previstos en els apartats a i b de l’article 22.1 del 
reglament es tractin directament al Ple. 
 
Vist que la Comissió Econòmica no pot exercir les competències d’aprovació que el Ple que li atorga en el marc del 
Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social en l’article 28.1 pel que fa a aquest punt de l’ordre del 
dia, i vist el que estableix l’article 32 del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social. 

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

S'acorda : 
 
1) Aprovar les modificacions de crèdit del pressupost de la UAB a 31 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 25 de març, del Plenari del Consell Social 

 
Exposició de motius 
 
Atesa la petició de creació de títols de grau i després de revisada la documentació justificativa corresponent que 
acredita que les propostes reuneixen els requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus de títols.  

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

4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
 
Vist el que disposa l’article 64.e dels Estatus de la UAB sobre la creació de títols universitaris oficials. 
 
Vist el que disposa el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 
universitaris oficials. 

 
Vist l’article 88.b de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
Vist l’article 29.1.b del Reglament de funcionament i organització del Consell Social de la UAB. 
 
Vist l’acord 20/2020 pres en la reunió del Consell de Govern de la UAB d’11 de març, en virtut del qual s’acorda la 
creació de títols de grau i elevar la proposta d’acord al Consell Social. 

 

Atès el marc actual d’excepcionalitat i de suspensió de l’activitat presencial a la UAB, per indicació del President del 
Consell Social i d’acord amb els presidents de les comissions del Consell, les reunions del Consell Social del mes de 



BOUAB Núm. 182  -  Març / 2020    pàg. 4 
 

 

Butlletí Oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona 

març de 2020 previstes no es duen a terme i sols es tractaran els assumptes de caràcter urgent en sessions a 
distància, amb l’objectiu de garantir que l’adopció dels acords que són imprescindibles no quedin paralitzats. 
 
Vist l’article 22.1 del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social que, entre d’altres, estableix que 
en el cas que una comissió no es pugui reunir per raons justificades, el president o la presidenta de la comissió pot 
determinar, per raons d’urgència, que qualsevol dels assumptes previstos en els apartats a i b de l’article 22.1 del 

reglament es tractin directament al Ple. 
 
Vist que la Comissió Acadèmica no pot exercir les competències d’informació que li atorga el Reglament 
d’Organització i Funcionament del Consell Social en l’article 29.1 en relació a aquest punt de l’ordre del dia, i vist el 
que estableix l’article 32 del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social. 
 

Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic de la UAB. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions i la documentació continguda en la part expositiva, 
 
S'acorda : 
 
1) Aprovar la creació dels títols de grau següents: 

 
    a) Estudis anglesos. 
 
    b) Història, Política i Economia. 
 
    c) Llengua i Literatura Espanyoles. 
 

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 12/2020, de 25 de març, del Plenari del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 
Atesa la petició de creació de títols de màster universitari i després de revisada la documentació justificativa 
corresponent que acredita que les propostes reuneixen els requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus 

de títols.  
 
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
 

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

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

Vist l’article 29.1.b del Reglament de funcionament i organització del Consell Social de la UAB. 
 
Vist l’acord 21/2020 pres en la reunió del Consell de Govern de la UAB d’11 de març, en virtut del qual s’acorda la 
creació de títols de màster universitari i elevar la proposta d’acord al Consell Social. 
 
Atès el marc actual d’excepcionalitat i de suspensió de l’activitat presencial a la UAB, per indicació del President del 
Consell Social i d’acord amb els presidents de les comissions del Consell, les reunions del Consell Social del mes de 

març de 2020 previstes no es duen a terme i sols es tractaran els assumptes de caràcter urgent en sessions a 

distància, amb l’objectiu de garantir que l’adopció dels acords que són imprescindibles no quedin paralitzats. 
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Vist l’article 22.1 del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social que, entre d’altres, estableix que 
en el cas que una comissió no es pugui reunir per raons justificades, el president o la presidenta de la comissió pot 
determinar, per raons d’urgència, que qualsevol dels assumptes previstos en els apartats a i b de l’article 22.1 del 
reglament es tractin directament al Ple. 
 
Vist que la Comissió Acadèmica no pot exercir les competències d’informació que li atorga el Reglament 

d’Organització i Funcionament del Consell Social en l’article 29.1 en relació a aquest punt de l’ordre del dia, i vist el 
que estableix l’article 32 del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social. 
 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic de la UAB. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions i la documentació continguda en la part expositiva, 

 
S'acorda  

 
1) Aprovar la creació dels títols de màster universitari següent: 
 
    a) Arqueologia Prehistòrica. 
    b) Auditoria de Comptes i Comptabilitat. 

    c) EM Malalties Infeccioses i Una Sola Salut (IDOH). 
    d) Emprenedoria i Innovació Social. 
    e) Estudis Territorials i Planejament. 
    f) Psicologia Jurídica i Forense. 
 
2) Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment del punt 1 d’aquest 
acord. 

 
3) Comunicar el present acord a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-lo efectiu. 

 
 
Acord 13/2020, de 25 de març, del Plenari del Consell Social 

 
Exposició de motius 
 
Vist que en data 28 de juliol de 2006 es va constituir el Barcelona Graduate School of Economics, Fundació Privada, 
amb l’objectiu de desenvolupar i donar suport a la docència de postgrau, la recerca i els estudis en economia i en 
les disciplines que hi estan relacionades, des de l’excel·lència acadèmica i amb projecció internacional. 
 

Vist que en data 5 de novembre de 2008 el Consell de Govern de la UAB va acordar obrir un període de 15 dies per 
tal que les facultats, escoles i departaments afectats presentessin, si ho consideraren convenient, al·legacions a la 
proposta d’adscripció del Barcelona Graduate School of Economics com a institut universitari de recerca adscrit a la 
UAB i a la UPF. 
 

Vist que per Ordre IUE/533/2008, de 5 de desembre, el Conseller d’Innovació, Universitats i Empresa de la 
Generalitat de Catalunya va ordenar el reconeixement de la Barcelona Graduate School of Economics com a institut 

universitari de recerca adscrit a la Universitat Autònoma de Barcelona i a la Universitat Pompeu Fabra. 
 
Vist que el proppassat mes de novembre de 2019 el patronat de la Barcelona Graduate School of Economics, 
Fundació Privada va acordar el canvi del nom comercial de Barcelona Graduate School of Economics pel de Barcelona 
School of Economics. 
 

Atès que l’esmentat canvi implica el canvi de denominació de l’institut universitari de recerca adscrit a la Universitat 
Autònoma de Barcelona. Atès l’article 27 dels estatuts de la UAB pel qual es regula el procediment per la creació, 
supressió, modificació, adscripció i desadscripció dels instituts universitaris de recerca. Vista la conformitat del 
Gabinet Jurídic. Vist l’article 88.c de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
Vist l’article 29.1.b del Reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la UAB. Vist l’acord 44/2020 
pres en la reunió del Consell de Govern de la UAB d’11 de març, en virtut del qual s’acorda el canvi de denominació 

de l’Institut universitari de recerca adscrit a la UAB, Barcelona Graduate School of Economics i elevar la proposta 

d’acord al Consell Social. 
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Atès el marc actual d’excepcionalitat i de suspensió de l’activitat presencial a la UAB, per indicació del President del 
Consell Social i d’acord amb els presidents de les comissions del Consell, les reunions del Consell Social del mes de 
març de 2020 previstes no es duen a terme i sols es tractaran els assumptes de caràcter urgent en sessions a 
distància, amb l’objectiu de garantir que l’adopció dels acords que són imprescindibles no quedin paralitzats. 
 
Vist l’article 22.1 del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social que, entre d’altres, estableix que 

en el cas que una comissió no es pugui reunir per raons justificades, el president o la presidenta de la comissió pot 
determinar, per raons d’urgència, que qualsevol dels assumptes previstos en els apartats a i b de l’article 22.1 del 
reglament es tractin directament al Ple. 
 
Vist que la Comissió Acadèmica no pot exercir les competències d’informació que li atorga el Reglament 
d’Organització i Funcionament del Consell Social en l’article 29.1 en relació a aquest punt de l’ordre del dia, i vist el 

que estableix l’article 32 del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions i documentació continguda en la part expositiva,  
 
S'acorda : 
 
1) Informar favorablement del canvi de denominació de l’Institut universitari de recerca adscrit a la Universitat 

Autònoma de Barcelona, Barcelona Graduate School of Economics, que passa a denominar-se Barcelona School of 
Economics. 
 
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.2. Comissions del Consell Social 
 

 
I.2.1. Comissió Permanent 

[tornar a l’índex] 

 
 
Acord 3/2020, de 23 de març, de la Comissió Permanent del Consell Social 

 
Exposició de motius 
 
Atès que la Universitat Autònoma de Barcelona és titular de la tecnologia consistent en una etiqueta RFID per a la 
detecció de canonades soterrades, on els investigadors són: el doctor Gerard Zamora (20%), Ferran Paredes (20%), 
Francisco Javier Herraiz-Martínez (20%), Ferran Martín (20%) i Jordi Bonache (20%). 

 
Ates que es vol formalitzar amb Chatu Tech, S.L. un contracte de llicència de know-how. 

 
Vist l’informe d’idoneïtat econòmica lliurat pel cap de l’oficina de valorització i patents de data 24/02/2020. 
(Documentació confidencial a disposició dels membres de la Comissió Permanent una vegada la Secretaria Tècnica 
hagi rebut el document d’acord de no divulgació signat electrònicament). 
 

Vist l’article 89.k) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. Vistos els articles 204.1 i 206.2 c) 
dels Estatuts de la UAB, que qualifiquen els drets de la propietat immaterial de la UAB com a béns patrimonials que 
configuren el patrimoni de la Universitat. 
 
Vist l’article 64.q) dels Estatuts de la UAB. Vist l’article 55.3.g) i h) de la Llei 2/2011, de 4 de març, d’economia 
sostenible que estableix que la transmissió de drets sobre patents, ja sigui cessió de la titularitat de la mateixa, ja 
sigui concessió de llicències d’explotació sobre las mateixes, poden ésser adjudicades de forma directa quan resulti 

procedent per la peculiaritat o la naturalesa i característiques del dret o de la transmissió, com els casos de les 
llicències de ple dret. 
 

Vist l’article 28.2. apartat h, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social. 
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Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. Vist l’acord 35/2020 pres en la reunió del Consell de Govern de la UAB d’11 
de març, en virtut del qual s’acorda la llicència de know-how amb l’empresa Chatu Tech, S.L. i elevar la proposta 
d’acord al Consell Social. 
 
Atès el marc actual d’excepcionalitat i de suspensió de l’activitat presencial a la UAB, per indicació del President del 
Consell Social i d’acord amb els presidents de les comissions del Consell, les reunions del Consell Social del mes de 

març de 2020 previstes no es duen a terme i sols es tractaran els assumptes de caràcter urgent en sessions a 
distància, amb l’objectiu de garantir que l’adopció dels acords que són imprescindibles no quedin paralitzats. 
 
Vist que l’article 32 del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social estableix que correspon a la 
Comissió Permanent acordar aquells assumptes respecte als quals el Ple tingui la competència d’aprovació i que, pel 
caràcter d’urgència, s’hagin de resoldre entre sessions plenàries. 

 
Vist que els assumptes que es tracten en la Comissió Permanent de 23 de març de 2020 són de competència de 

l’esmentada comissió d’acord amb el que estableix l’article 32 del Reglament d’Organització i Funcionament del 
Consell Social. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions i documentació continguda en la part expositiva, 
 

S'acorda : 
 
1) Aprovar la formalització amb Chatu Tech, S.L. d’un contracte de llicència de know-how en els termes de l’informe 
d’idoneïtat econòmica lliurat pel cap de l’oficina de valorització i patents de data 24/02/2020. 
 
2) Encarregar al vicerector de Recerca i de Transferència 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. 
 

  
Acord 4/2020, de 23 de març, de la Comissió Permanent del Consell Social 
 

Exposició de motius 
 
Vist que la UAB és titular dominical de la finca inscrita al Registre de la Propietat de Cerdanyola del Vallès número 
2, finca número 45.279, on està ubicada la Facultat de Ciències de l’Educació. 
 
Vist que existeix una edificació de 390 m2, denominada mòdul de Direcció-administració-secretaria, la qual és 
posseïda per l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès en virtut d’un conveni de 30 de març de 1998 pel qual la 

Universitat i l’Ajuntament van pactar una permuta dels terrenys on es va pactar, entre d’altres, una cessió d’ús de 
béns de domini públic (Mòdul de Direcció) de la Universitat a favor de l’Ajuntament. 
 
Vist que la Universitat Autònoma de Barcelona té intenció de recuperar la possessió del mòdul de Direcció-
administració-secretaria i consergeria, biblioteca i gimnàs per dedicar-lo al servei públic de l’ensenyament superior 

que configura la seva finalitat institucional motius pel qual es vol formalitzar un conveni pel qual s’estableixi els 
termes de la finalització de la possessió per part de l’Ajuntament de l’esmentada edificació i de la seva devolució a 

la Universitat, en els termes de la minuta que s’incorpora com a document 1. 
 
Vist l’acord 43/2020 pres en la reunió del Consell de Govern de la UAB d’11 de març, en virtut del qual s’acorda 
Conveni amb l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès per al retorn d’edificacions i elevar la proposta d’acord al Consell 
Social. 
 

En el marc actual d’excepcionalitat i atès que, per indicació del President del Consell Social i d’acord amb els 
presidents de les comissions del Consell, les reunions del Consell Social del mes de març de 2020 previstes no es 
duen a terme i sols es tractaran els assumptes de caràcter urgent. 
 
Vist que l’article 32 del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social estableix que correspon a la 
Comissió Permanent acordar aquells assumptes respecte als quals el Ple tingui la competència d’aprovació i que, pel 
caràcter d’urgència, s’hagin de resoldre entre sessions plenàries. 

 

Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
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S’acorda : 
 
1) Aprovar la formalització del Conveni entre l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès i la Universitat Autònoma de 
Barcelona per a la recuperació de la possessió dels espais de Direcció-Administració-Secretaria i consergeria, 
biblioteca i gimnàs que actualment utilitza l’Escola Bellaterra, en els termes del document 1. 

 
2) Facultar la rectora, perquè ella, o persona en qui delegui, amb les més amplies facultats pugui signar els 
documents públics i privats, que siguin necessaris per donar compliment a l’acord anterior. 
 
3) Encarregar al vicerector d’Economia i de Campus l’execució i el seguiment d’aquest acord. 
 

4) Comunicar el present acord a la vicegerent d’Economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a 
fer-lo efectiu. 

 
  
Acord 5/2020, de 23 de març, de la Comissió Permanent del Consell Social 
 
Exposició de motius 

 
Atès que en data 16 de gener de 2017, el Patronat de la Fundació Institut Català de Ciències del Clima (IC3), va 
acordar aprovar la dissolució de la Fundació i iniciar el procés per a la seva liquidació, de forma condicionada a la 
seva aprovació pel Govern de la Generalitat. En sessió de 26 d’abril de 2017, el Patronat va aprovar el corresponent 
Pla de liquidació. 
 
Atès que, per Acord de 2 de maig de 2017, el Govern de la Generalitat va ratificar els acords de dissolució i liquidació 

de la Fundació IC3. 
 
Atès que, un cop finalitzades les actuacions de liquidació, d’acord amb el Pla de liquidació aprovat, el Patronat de la 

Fundació, en la seva reunió de 18 de desembre de 2018, va acordar, entre d’altres, adjudicar el patrimoni romanent, 
a la Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’establert a l’article 335-6 de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre 
tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques i amb l’article 27.2 dels estatuts de la Fundació 

IC3 i sol·licitar la preceptiva autorització al Protectorat de fundacions abans de la seva execució. 
 
Atès que, en l’esmentada reunió de 18 de desembre de 2018, es va acordar que els representants de la Generalitat 
de Catalunya proposessin al Govern de la Generalitat que renunciés a l’acceptació de part dels béns d’immobilitzat, 
inclosos en el patrimoni romanent, per tal que fossin cedits gratuïtament a la Fundació Privada Institut de Salut 
Global Barcelona (ISGlobal) i a la Universitat Autònoma de Barcelona. 
 

Atès que en data 23 de desembre de 2019, el Govern de la Generalitat de Catalunya va acordar, entre d’altres, 
renunciar a una part del patrimoni romanent adjudicat, constituïda per béns de l’immobilitzat, a favor de la Fundació 
Privada Institut de Salut Global Barcelona (ISGlobal) i de la Universitat Autònoma de Barcelona. 
 
Atès que, en relació amb els béns d’immobilitzat als quals la Generalitat de Catalunya renuncia a favor de la 

Universitat Autònoma de Barcelona per un valor total de 388.487,00 euros (document 1), corresponen a 
l’equipament necessari per a la realització dels projectes de recerca de la Fundació IC3 que van tenir continuïtat a 

la Universitat Autònoma de Barcelona i que s’havien cedit en ús a tal fi pels convenis signats entre la Fundació IC3 
i la Universitat Autònoma de Barcelona el 9 de gener de 2017 i el 4 d’octubre de 2017. 
 
Vist l’informe emès pel vicegerent de recerca sobre la idoneïtat de l’adquisició d’aquest equipament on s’indica, entre 
d’altres, el cost de manteniment del mateix . 
 

Vist l’article 89.k) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
Vistos els articles 204.1 i 206.2 c) dels Estatuts de la UAB, que qualifiquen els drets de la propietat immaterial de la 
UAB com a béns patrimonials que configuren el patrimoni de la Universitat. 
 
Vist l’article 207.1 dels Estatuts de la UAB. Vist l’article 28.2. apartat h, del Reglament d’Organització i funcionament 
del Consell Social. Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 

Vist l’acord 36/2020 pres en la reunió del Consell de Govern de la UAB d’11 de març, en virtut del qual s’acorda 
l’acceptació del romanent resultant de la realització de béns de la Fundació Institut Català de Ciències del Clima 
(IC3) en liquidació i elevar la proposta d’acord al Consell Social. 
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Atès el marc actual d’excepcionalitat i de suspensió de l’activitat presencial a la UAB, per indicació del President del 
Consell Social i d’acord amb els presidents de les comissions del Consell, les reunions del Consell Social del mes de 
març de 2020 previstes no es duen a terme i sols es tractaran els assumptes de caràcter urgent en sessions a 
distància, amb l’objectiu de garantir que l’adopció dels acords que són imprescindibles no quedin paralitzats. 
 

Vist que l’article 32 del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social estableix que correspon a la 
Comissió Permanent acordar aquells assumptes respecte als quals el Ple tingui la competència d’aprovació i que, pel 
caràcter d’urgència, s’hagin de resoldre entre sessions plenàries. 
 
Vist que els assumptes que es tracten en la Comissió Permanent de 23 de març de 2020 són de competència de 
l’esmentada comissió d’acord amb el que estableix l’article 32 del Reglament d’Organització i Funcionament del 

Consell Social. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions i documentació continguda en la part expositiva, 
 
S’acorda  
 
1) Acceptar la part del patrimoni romanent resultant de la realització dels béns de la Fundació Institut Català de 

Ciències del Clima (IC3) en liquidació, constituïda pels béns d’immobilitzat, per un import de 388.487,00 euros, 
detallats en el document 1, condicionada a l’autorització per part del Protectorat de fundacions d’aquesta operació. 
 
2) Encarregar al vicerector de Recerca i de Transferència 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. 

 
  
Acord 6/2020, de 23 de març, de la Comissió Permanent del Consell Social 

 
S'acorda  
 

Aprovar l’acta de la sessió de la Comissió Permanent del Consell Social de la UAB reunida el dia 23 de març de 2020. 
 
 

I.4. Consell de Govern 
[tornar a l’índex] 

 
 
Acord  14/2020, d’ 11 de març, del Consell de Govern 
 

Aprovar l’acta de la sessió anterior del dia 30 de gener de 2020. 
 
 

Acord  15/2020, d’ 11 de març, del Consell de Govern 
 
Vist el que disposa l’article 38 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària, pel que fa a la 
pròrroga dels pressupostos generals de l’Estat. 

 
Vist l’article 33 del Decret-Legislatiu 3/2002, text refós de Finances Públiques de la Generalitat de Catalunya, pel 
que fa a la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya. 

 
Vist que per Acords de data 4 de desembre de 2019  i 10 de desembre de 2019 el Consell de Govern  i el Plenari del 
Consell Social respectivament es van aprovar els criteris de bàsics de la pròrroga del pressupost UAB 2019 fins a 
l’aprovació del pressupost UAB 2020. 

 
Ateses les necessitats pressupostàries de la UAB es fa necessari la modificació dels esmentats criteris d’acord amb 
el document que s’adjunta.  
 

Atès que en data 4 de març de 2020 la Comissió d’Economia i Organització de la UAB va informar favorablement de 
la proposta de Modificació dels criteris de la pròrroga del pressupost UAB 2019 fins a l’aprovació dels pressupost 

UAB 2020. 
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Vist l'article 3, lletra p)  del Reglament de Consell de Govern, segons la redacció donada per acord del Consell de 
Govern de data  30 de gener de 2020, pel que fa a les competències del Consell de Govern. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector d’Economia i de Campus, el Consell 

de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.  Aprovar la Modificació dels criteris de la pròrroga del pressupost UAB 2019 fins a l’aprovació dels 
pressupost UAB 2020, que s’annexa. [Document] 

 
SEGONA. Elevar l’acord al Consell Social perquè exerceixi les seves competències. 

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

 
 
Acord  16/2020, d’ 11 de març, del Consell de Govern 
 
Vist l’article 48 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats que regula la plantilla de personal 
docent i investigador de les universitats.  
  

Vist l’acord del Consell de Govern de data 13 de desembre de 2017 pel qual es va aprovar el model de Plantilla 
teòrica del PDI dels departaments i de les Unitats Docents Hospitalàries de la UAB. 
 

Vist l’acord del Consell de Govern de data 7 de juliol de 2019 pel qual es va aprovar la modificació del model de 
Plantilla teòrica del PDI dels departaments i de les Unitats Docents Hospitalàries de la UAB. 
 

Vista la necessitat de modificar els punts 5 i 6 del Model de plantilla teòrica del PDI dels departaments i de les unitat 
docents hospitalàries de la UAB. 
 
Vist l’acord de la Comissió de Personal Acadèmic de 4 de març de 2020 pel qual es va informar favorablement la 
modificació dels punts 5 i 6 del Model de Plantilla teòrica del PDI dels departaments i de les Unitats Docents 
Hospitalàries de la UAB. 
 

Vist l’article 18.4 a) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, aprovada per  Acord de Consell de Govern de 15 de juliol de 2009, i modificada en diverses ocasions, la darrera 
en data  7 de novembre de 2018, pel que fa a les competències de la Comissió de Personal Acadèmic, que estableix 
que li correspon informar les propostes que han de ser discutides i, si escau, aprovades pel Consell de Govern pel 
que fa a disposicions normatives en matèria de personal acadèmic. 

 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

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

PRIMER. Aprovar la modificació dels punts 5 i 6 del Model de Plantilla teòrica del PDI dels departaments i de les 
Unitats Docents Hospitalàries de la UAB de conformitat amb l’annex adjunt.  [Document] 
 
SEGON. Establir la seva entrada en vigor a partir del dia següent de la seva aprovació per part del Consell de 
Govern, i ordenar la seva publicació al Butlletí Oficial de la UAB.  
 
TERCER. Comunicar el present acord al vicerector de Personal Acadèmic, per tal que porti a terme les mesures 

necessàries per a fer-lo efectiu. 

 
 
 

http://www.uab.cat/doc/Mod_Criteris_basics_prorroga_pressupost_2019
http://www.uab.cat/doc/Mod_Model_Plantilla_Teorica_PDI_Dep_UDH
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Acord  17/2020, d’ 11 de març, del Consell de Govern 
 
Vist l’acord del Consell de Govern de data 4 de maig de 2017, pel qual es va aprovar el model i criteris de priorització 
de les places de catedràtic d’universitat. 

 
Vist l’acord del Consell de Govern de data 27 de setembre de 2018, pel qual es va modificar el model i criteris de 
priorització de les places de catedràtic d’universitat. 
 
Atès que l’experiència en la priorització de les esmentades places ha fet necessària plantejar una nova proposta de 
modificació dels models i criteris de priorització. 

 
Vist l’acord de la Comissió de Personal Acadèmic de 4 de març de 2020 pel qual es va informar favorablement les 

modificacions del Model i criteris de priorització de les places de catedràtic d’universitat.  
 
Vist l’article 18.4 a) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, aprovada per  Acord de Consell de Govern de 15 de juliol de 2009, i modificada en diverses ocasions, la darrera 
en data  7 de novembre de 2018, pel que fa a les competències de la Comissió de Personal Acadèmic, que estableix 

que li correspon informar les propostes que han de ser discutides i, si escau, aprovades pel Consell de Govern pel 
que fa a disposicions normatives en matèria de personal acadèmic. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Personal Acadèmic el Consell de 
Govern ha adoptat els següents 

 
 
ACORDS 

 
PRIMER. Aprovar les modificacions del Model i criteris de priorització de les places de catedràtic d’universitat de 
conformitat amb l’annex adjunt. [Document] 

 
SEGON. Establir la seva entrada en vigor a partir del dia següent de la seva aprovació per part del Consell de 
Govern, i ordenar la seva publicació al Butlletí Oficial de la UAB. 
 
TERCER. Comunicar el present acord al vicerector de Personal Acadèmic, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-lo efectiu. 
 

 
Acord  18/2020, d’ 11 de març, del Consell de Govern 
 
Vist l’acord del Consell de Govern de data 12 de juliol de 2017, pel qual es va aprovar el model i criteris de priorització 
de les places de catedràtic contractat. 

 
Vist l’acord del Consell de Govern de data 27 de setembre de 2018, pel qual es va modificar el model i criteris de 

priorització de les places de catedràtic contractat.  
 
Atès que l’experiència en la priorització de les esmentades places ha fet necessària plantejar una proposta de 
modificació dels models i criteris de priorització. 
 

Vist l’acord de la Comissió de Personal Acadèmic de 4 de març de 2020 pel qual es va informar favorablement les 

modificacions del Model i criteris de priorització de les places de catedràtic contractat.   
 

Vist l’article 18.4 a) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, aprovada per  Acord de Consell de Govern de 15 de juliol de 2009, i modificada en diverses ocasions, la darrera 
en data  7 de novembre de 2018, pel que fa a les competències de la Comissió de Personal Acadèmic, que estableix 
que li correspon informar les propostes que han de ser discutides i, si escau, aprovades pel Consell de Govern pel 
que fa a disposicions normatives en matèria de personal acadèmic. 
 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 

http://www.uab.cat/doc/Mod_Model_criteris_prioritzacio_places_catedratic_universitat
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Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Personal Acadèmic el Consell de 
Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 

PRIMER. Aprovar les modificacions del Model i criteris de priorització de les places de catedràtic contractat de 

conformitat amb l’annex adjunt.  [Document] 

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

 
TERCER. Comunicar el present acord al vicerector de Personal Acadèmic, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-lo efectiu. 
 

 
Acord  19/2020, d’ 11 de març, del Consell de Govern 
Vist l’acord del Consell de Govern de data 4 de maig de 2017, pel qual es va aprovar el model i criteris de priorització 

de les places d’agregat. 
 
Vist l’acord del Consell de Govern de data 27 de setembre de 2018, pel qual es va aprovar la modificació del model 
i criteris de priorització de les places d’agregat. 
 
Atès que l’experiència en la priorització de les esmentades places ha fet necessària plantejar una nova proposta de 

modificació dels models i criteris de priorització. 
 
Vist l’acord de la Comissió de Personal Acadèmic de 4 de març de 2020 pel qual es va informar favorablement les 
modificacions del Model i criteris de priorització de les places de professorat permanent. 
 
Vist l’article 18.4 a) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 

UAB, aprovada per  Acord de Consell de Govern de 15 de juliol de 2009, i modificada en diverses ocasions, la darrera 

en data  7 de novembre de 2018, pel que fa a les competències de la Comissió de Personal Acadèmic, que estableix 
que li correspon informar les propostes que han de ser discutides i, si escau, aprovades pel Consell de Govern pel 
que fa a disposicions normatives en matèria de personal acadèmic. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Personal Acadèmic el Consell de 

Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER. Aprovar les modificacions del Model i criteris de priorització de les places de professorat permanent de 
conformitat amb l’annex adjunt.  [Document] 

 

SEGON. Establir la seva entrada en vigor a partir del dia següent de la seva aprovació per part del Consell de 
Govern, i ordenar la seva publicació al Butlletí Oficial de la UAB.  
 
TERCER. Comunicar el present acord al vicerector de Personal Acadèmic, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-lo efectiu. 
 

 
Acord  20/2020, d’ 11 de març, del Consell de Govern 
 
Vista la petició de creació de títols de grau i després de revisada la documentació justificativa corresponent que 
acredita que les propostes reuneixen els requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus de títols. 
 
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 

4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
 
Vist el que disposa l'article 64.e dels Estatuts de la UAB sobre la creació de títols universitaris oficials. 

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

http://www.uab.cat/doc/Mod_Model_criteris_prioritzacio_places_catedratic_contractat
http://www.uab.cat/doc/Model_criteris_prioritzacio_places_professorat_permanent
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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.  
 

Atès que la proposta de creació de títol de grau va ser informada favorablement a la sessió de la Comissió d’Afers 
Acadèmics de 25 de febrer de 2020. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de 

Qualitat, el Consell de Govern ha adoptat els següents 
 

ACORDS 

 
PRIMER. Aprovar la creació dels títols de grau següents: 
 

- Estudis anglesos  

- Història, Política i Economia  
- Llengua i Literatura Espanyoles  

 
SEGON. Elevar l'aprovació de la creació dels títols 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. 
 
 

Acord  21/2020, d’ 11 de març, del Consell de Govern 
 
Vista la petició de creació de títols de màster universitari i després de revisada la documentació justificativa 
corresponent que acredita que les propostes reuneixen els requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus 
de títols. 
 
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 

4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
 
Vist el que disposa l'article 64.e dels Estatuts de la UAB sobre la creació de títols universitaris oficials. 
 
Vist l'article 226 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb 

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

 
Vist l'article 12.4.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 30 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 la creació de títols de màster universitari. 
 

Atès que la proposta de creació dels títols de màster universitari va ser informada favorablement a la sessió de la 
Comissió d’Afers Acadèmics de 25 de febrer de 2020. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de 
Qualitat, el Consell de Govern ha adoptat els següents 

 

ACORDS 
 
PRIMER. Aprovar la creació dels títols de màster universitari següents: 
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- 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 l'aprovació de la creació 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. 
 
 
Acord  22/2020, d’ 11 de març, del Consell de Govern 

 
Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat de supressió 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 26 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb 
el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011 i les seves posteriors 
modificacions, sobre la creació i modificació de títols de màster universitari. 

 
Vist l’article 12.4.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 30 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. 
 
Atès que la proposta de supressió del títol de grau propi va ser informada favorablement a la sessió de la Comissió 

d’Afers Acadèmics de 25 de febrer de 2020. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de 

Qualitat, el Consell de Govern ha adoptat els següents 
 

 
ACORDS 
 
PRIMER. Aprovar la 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 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. 
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Acord  23/2020, d’ 11 de març, del Consell de Govern 
 
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. 
 
Atesa la necessitat de delegar puntualment en la Comissió d’Afers Acadèmics l’aprovació de les modificacions que 
es puguin produir en el calendari acadèmic per al curs acadèmic 2020-2021. 
 

Vista la petició del vicerectorat de Programació Acadèmica i de Qualitat de delegació puntual en la Comissió d’Afers 
Acadèmics per a la aprovació de les modificacions en el calendari acadèmic per al 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 acord del Consell de Govern en 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. 

 
Atès que la proposta de calendari acadèmic per al curs 2020-2021 va ser informada favorablement a la sessió de la 
Comissió d’Afers Acadèmics de 25 de febrer de 2020. 

 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

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

ACORDS 

 
PRIMER. Aprovar la proposta de calendari acadèmic per al curs 2020-2021 que s'annexa. [Document] 

 
SEGON. Delegar en la Comissió d’Afers Acadèmics l’aprovació de les modificacions del calendari acadèmic per al 
curs acadèmic 2020-2021, si procedeixen. 
 
TERCER. Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment de l’acord 
PRIMER. 
 

QUART. Comunicar el present acord a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a termes les mesures 
necessàries per a fer-los efectius.  
 
 
Acord  24/2020, d’ 11 de març, del Consell de Govern 
 

Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat d'aprovació del Calendari acadèmic 
administratiu per al curs acadèmic 2020-2021. 
 
Atesa la necessitat de disposar d’un calendari acadèmic administratiu marc de la UAB del curs acadèmic 2019-2020. 
 
Vista l’Ordre TSF/134/2018, de 30 de juliol, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals per a l'any 

2019. 
 
Vista l’Ordre TSF/225/2018, de 21 de desembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a la Comunitat 

Autònoma de Catalunya per a l'any 2019. 
 

http://www.uab.cat/doc/Calendari_academic_curs_2020_2021
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Atesa la necessitat de delegar puntualment en la Comissió d’Afers Acadèmics l’aprovació de les modificacions que 
es puguin produir en el calendari acadèmic administratiu per al curs acadèmic 2020-2021. 
 
Vista la petició del vicerectorat de Programació Acadèmica i de Qualitat de delegació puntual en la Comissió d’Afers 
Acadèmics per a la aprovació de les modificacions en el calendari acadèmic administratiu per al 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. 
 

Atès que la proposta de calendari acadèmic administratiu per al curs 2020-2021 va ser informada favorablement a 
la sessió de la Comissió d’Afers Acadèmics de 25 de febrer de 2020. 

 
Vist el calendari acadèmic de la UAB per al curs 2020-2021, aprovat pel Consell de Govern l’11 de març de 2020. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

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

 
ACORDS 

 
PRIMER. Aprovar el calendari acadèmic administratiu per al curs 2020-2021, en el termes que s'annexen. 
[Document] 

 
SEGON. Delegar en la Comissió d’Afers Acadèmics l’aprovació de les modificacions del calendari acadèmic 
administratiu per al curs acadèmic 2020-2021, si procedeixen. 

 
TERCER. Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment de l’acord 
PRIMER. 

 
QUART. Comunicar el present acord a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a termes les mesures 
necessàries per a fer-los efectius. 
 
 
Acord  25/2020, d’ 11 de març, del Consell de Govern 
 

Vista la proposta del secretari general d’aprovació del codi de conducta dels alts càrrecs de la UAB. 
  
Vist l’article 3.1.c) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern, estableix que aquesta Llei és aplicable a les universitats públiques de Catalunya i els ens que en depenen o 
hi estan vinculats o participats, incloses les societats mercantils, les fundacions i altres ens instrumentals. 

 
Vist l’article 4 de la mateixa llei que, en establir els responsables de l’aplicació d’aquesta llei, en el seu apartat 2.c) 

disposa que dels organismes públics a què fa referència l’article 3 abans esmentat  tenen la condició d’alts càrrecs 
els titulars o membres dels òrgans de govern i els càrrecs directius dels dits organismes.  
 
Vist que l'apartat primer de l’article 55 d’aquesta llei concreta els principis ètics i les regles de conducta que regeixen 
l’actuació dels alts càrrecs. 
 

Atès que l’apartat tercer de l’esmentat article 55 estableix que les institucions públiques incloses en l’article 3.1, 
entre les quals es troben les universitats públiques de Catalunya, han d'elaborar un codi de conducta de llurs alts 
càrrecs, als únics efectes d’aquesta llei, que concreti i desenvolupi els principis d'actuació a què fa referència l’apartat 
primer, n'estableixi d'altres addicionals, si escau, i determini les conseqüències d'incomplir-los, sens perjudici del 
règim sancionador establert per aquesta mateixa llei. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 

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

http://www.uab.cat/doc/Calendari_academic_administratiu_curs_2020_2021
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ACORDS 

 
PRIMER. Aprovar el codi de conducta dels alts càrrecs de la UAB.  [Document] 
 

SEGON. Encarregar al secretari general l'execució i el seguiment d'aquests acords. 
 
 
Acord  26/2020, d’ 11 de març, del Consell de Govern 
 
Vist que durant el curs 2017/18 es va iniciar un programa d’activitats sota el lema de la FMUAB17 “La salut mental, 

visible i sense estigmes a la UAB”.  
 

Vist que els Estatuts de la UAB apel·len als seus valors socials i a la voluntat d’avançar cap a una Universitat 
Inclusiva. 
 
Vist que el compromís social de la Universitat demana un paper actiu per avançar en el canvi d’actituds i 
comportaments de la societat cap a les persones que tenen problemes de salut mental. 

 
Vist que la Universitat no viu aïllada de la societat; els problemes de salut mental també hi són presents i afecten a 
tots els col·lectius (alumnat, PAS i PDI).  
 
Vist que per a poder donar la resposta i l’atenció adequada a les necessitats educatives específiques de l’alumnat, 
així com a les necessitats laborals del PAS i el PDI, és imprescindible treballar per tal de que la salut mental sigui 
visible i sense estigmes a la Universitat Autònoma de Barcelona.  

 
Vist que la lluita contra l’estigma en Salut mental requereix d’un pla d’acció específic elaborat amb la col·laboració 
d’una entitat especialitzada 

 
Vist que s’ha informat del procés d’elaboració d’aquest pla d’acció a la Comissió d’Alumnat i Ocupabilitat. 
  

Vist el què disposa l’article 3 i concordants del Reglament de Consell de Govern Aprovat per acord del Consell de 
Govern de 26 de febrer de 2004 i modificat pels acords de 2 de març de 2011, 13 de juliol de 2011, 25 d’abril de 
2012 i 10 de desembre de 2013.  
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora d’Alumnat i Ocupabilitat, el 
Consell de Govern ha adoptat els següents 
 

 
ACORDS 
 
PRIMER. Aprovar el Pla Antiestigma de la UAB. Lluitant contra l’estigma en salut mental.  [Document] 
 

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

TERCER. Comunicar els presents acords a la vicegerent competent en matèria d’alumnat, per tal que porti a terme 
les mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 
 
Acord  27/2020, d’ 11 de març, del Consell de Govern 
 

Vista la proposta promoguda per la Comissió d’Accés Obert de la Universitat Autònoma de Barcelona en relació a 
l’aprovació d’una política institucional d’accés obert a les dades de recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona. 
 
Atès que l’acord de la Comissió d’Investigació, núm. 35/2019, de 25 de novembre, va informar favorablement 
l’aprovació de la normativa d’accés obert per a les dades de recerca, facultant al president de la comissió a recollir 
en el text articulat els suggeriments realitzats pels membres de la comissió.  
 

Vists els suggeriments dels membres de la Comissió, s’ha cregut més convenient presentar aquesta iniciativa com 

a política en lloc com a text normatiu.   
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

http://www.uab.cat/doc/Codi_conducta_alts_carrecs_CG110320
http://www.uab.cat/doc/Pla_Antiestigma_en_Salut_Mental_CG110320
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Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del comissionat de la rectora per a les Tecnologies 
de la Informació i de la Comunicació, el Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
 
ACORDS 

 
PRIMER.  Aprovar la Política institucional d’accés obert per a les dades de recerca de la Universitat Autònoma de 
Barcelona en els termes del document que s’annexa. [Document] 
 
SEGON.- Encarregar al comissionat de la rectora per a les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació 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  28/2020, d’ 11 de març, del Consell de Govern 
 

Vista la proposta del comissionat de la rectora per a les TIC d’aprovació de la Política de seguretat de la informació 
de la UAB. 
 
Vist l’article 11.1 del Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l’Esquema Nacional de Seguretat en 
l’àmbit de l’Administració Electrònica, que estableix que tots els òrgans superiors de les Administracions públiques 
han de disposar formalment de la seva política de seguretat que articuli la gestió continuada de la seguretat, que 
s’ha d’aprovar pel titular de l’òrgan superior corresponent, i que s’ha d’establir d’acord amb els principis bàsics que 

s’indiquen i que s’ha de desenvolupar aplicant els requisits mínims establerts.  
 
Vist que el propòsit d’aquesta política és establir les bases de la fiabilitat amb la que els sistemes d’informació han 

de prestar els seus servies i han de custodiar la informació d’acord amb les seves especificacions funcionalitats, i 
que el document recull el conjunt de mesures necessàries, tècniques i organitzatives per a aconseguir un nivell de 
protecció adequat per a assegurar el compliment legal i garantir la disponibilitat i la confidencialitat de la informació.    
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del comissionat de la rectora per a les TIC, el 
Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 

 
PRIMER. Aprovar la Política de seguretat de la informació de la UAB. [Document] 
  
SEGON. Encarregar al comissionat de la rectora per a les TIC l'execució i el seguiment d'aquests acords. 
 

 
Acord  29/2020, d’ 11 de març, del Consell de Govern 

 
Vista la proposta de reforma del Reglament d’ús públic dels espais agroforestals  del campus de  Bellaterra de la 
UAB aprovat  per Acord de Consell de Govern de 27 de setembre de 2006. 
 
Vista la necessitat d’adaptar l’esmentada normativa a les necessitats actuals del campus de Bellaterra de la UAB. 
 

Atès que en data 4 de març de 2020 la Comissió d’Economia i Organització de la UAB va informar favorablement de 
la proposta de Reglament d’ús dels espais exteriors del campus de Bellaterra de la UAB. 
 
Vist l'article 3, lletra c)  del Reglament de Consell de Govern, segons la redacció donada per acord del Consell de 
Govern de data  30 de gener de 2020, pel que fa a les competències del Consell de Govern. 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

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

de Govern ha adoptat els següents 
 
 

http://www.uab.cat/doc/Politica_Institucional_acces_obert_dades_recerca_CG110320
http://www.uab.cat/doc/Politica_seguretat_informacio_CG110320


BOUAB Núm. 182  -  Març / 2020    pàg. 19 
 

 

Butlletí Oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona 

ACORDS 
 
PRIMER.  Aprovar el Reglament d’ús públic dels espais exteriors del campus de Bellaterra de la UAB en els termes 
que s’annexen. [Document] 
 
SEGON. Encarregar el vicerector d’Economia i de Campus  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  30/2020, d’ 11 de març, del Consell de Govern 

 
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 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 del 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 la UAB’. 
 

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

Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 

 
PRIMER.  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 la UAB’. 
 
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  31/2020, d’ 11 de març, del Consell de Govern 
 

Vista la proposta del vicerectorat de Programació Acadèmica i de Qualitat, de modificació de la normativa acadèmica 
de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Real Decret 1393/2007, de 29 d’octubre. 
 
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 12.4.b) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per l'acord del Consell de Govern de data 30 de gener de 2020, pel que fa a les 

http://www.uab.cat/doc/Reglament_us_public_espais_exteriors_campus_CG110320
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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 disposicions normatives en matèria acadèmica. 
 
Atès que la proposta de modificació de la normativa acadèmica de la UAB abans esmentada va ser informada 
favorablement a la sessió de la Comissió d’Afers Acadèmics de 25 de febrer de 2020. 
 

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

 

PRIMER. Aprovar la modificació de 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, en els termes que s’annexen:  
   

  “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. Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat  l'execució i el seguiment d'aquests acords. 

  
TERCER. Comunicar els presents acords a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius, garantint la seva difusió. 
 
 
Acord  32/2020, d’ 11 de març, del Consell de Govern 
 

Vista la proposta del vicerector de Relacions Institucionals i de Cultura d’aprovar el Reglament del Servei de 
Publicacions. 
 
Vista la proposta de text articulat del Reglament.  
 

Vist l’article 44 de la Normativa en matèria d’investigació de la Universitat Autònoma de Barcelona, aprovat per 
acord de Consell de Govern núm. 6/2020, de 30 de gener de 2020. 

 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Relacions Institucionals i de 
Cultura, el Consell de Govern ha adoptat els següents 
 

ACORDS 
 
PRIMER. Aprovar el Reglament del Servei de Publicacions en els termes que s’annexen.  [Document] 
 
SEGON. Encarregar al vicerector de Relacions Institucionals i de Cultura 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  35/2020, d’ 11 de març, del Consell de Govern 

http://www.uab.cat/doc/Reglament_Servei_Publicacions_CG110320
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Atès que la UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA és titular de la tecnologia consistent en una etiqueta RFID 
per a la detecció de canonades soterrades, on els investigadors són: el doctor Gerard Zamora (20%), Ferran Paredes 
(20%), Francisco Javier Herraiz-Martínez (20%), Ferran Martín (20%) i Jordi Bonache (20%).  
 
Ates que es vol formalitzar amb CHATU TECH, S.L. un contracte de llicència de know-how.  

  
Vist l’informe d’idoneïtat econòmica lliurat pel cap de l’oficina de valorització i patents de data 24/02/2020. 
[Documentació confidencial a disposició dels membres del Consell de Govern a l’Oficina de Coordinació Institucional] 
 
Atès que l’article 89.k) de la llei 1/2003, de 19 de febrer, estableix que ‘correspon al consell social, en matèria 
econòmica, pressupostària i patrimonial, les funcions següents: (...) k) Autoritzar el rector o rectora a adoptar els 

acords d’adquisició, disposició i gravamen de béns immobles i a partir dels límits que aprovi el consell social, dels 
béns mobles de la universitat, els títols de valor i les participacions socials’.  

 
Atès que els articles 204.1 i 206.2.c) dels Estatuts de la UAB qualifiquen els drets de propietat immaterial de la UAB 
com a béns patrimonials que configuren el patrimoni de la Universitat.  
 
Atès que l’article 64.q) del Estatuts de la UAB estableix com a competència del Consell de Govern proposar al Consell 

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

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

Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 

 
PRIMER. Aprovar la formalització amb CHATU TECH, S.L. d’un contracte de llicència de konw-how en els termes de 
l’informe d’idoneïtat econòmica lliurat pel cap de l’oficina de valorització i patents de data 18/02/2020.  
 
SEGON. Elevar l’anterior acord al Consell Social perquè exerceixi les seves competències. 
  
TERCER. Encarregar al vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment de l'acord primer. 

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

Acord  36/2020, d’ 11 de març, del Consell de Govern 
 

Atès que en data 16 de gener de 2017, el Patronat de la Fundació Institut Català de Ciències del Clima (IC3), va 
acordar aprovar la dissolució de la Fundació i iniciar el procés per a la seva liquidació, de forma condicionada a la 
seva aprovació pel Govern de la Generalitat. En sessió de 26 d’abril de 2017, el Patronat va aprovar el corresponent 
Pla de liquidació.  
 
Atès que, per Acord de 2 de maig de 2017, el Govern de la Generalitat va ratificar els acords de dissolució i liquidació 

de la Fundació IC3. 
 
Atès que, un cop finalitzades les actuacions de liquidació, d’acord amb el Pla de liquidació aprovat, el Patronat de la 
Fundació, en la seva reunió de 18 de desembre de 2018, va acordar, entre d’altres, adjudicar el patrimoni romanent, 
a la Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’establert a l’article 335-6 de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre 
tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques i amb l’article 27.2 dels estatuts de la Fundació 
IC3 i sol·licitar la preceptiva autorització al Protectorat de fundacions abans de la seva execució.  

 

Atès que, en l’esmentada reunió de 18 de desembre de 2018, es va acordar que els representants de la Generalitat 
de Catalunya proposessin al Govern de la Generalitat que renunciés a l’acceptació de part dels béns d’immobilitzat, 
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inclosos en el patrimoni romanent,  per tal que fossin cedits gratuïtament a la Fundació Privada Institut de Salut 
Global Barcelona (ISGlobal) i a la Universitat Autònoma de Barcelona. 
 
Atès que en data 23 de desembre de 2019, el Govern de la Generalitat de Catalunya va acordar, entre d’altres, 
renunciar a una part del patrimoni romanent adjudicat, constituïda per béns de l’immobilitzat, a favor de la Fundació 
Privada Institut de Salut Global Barcelona (ISGlobal) i de la Universitat Autònoma de Barcelona.  

 
Atès que, en relació amb els béns d’immobilitzat als quals la Generalitat de Catalunya renuncia a favor de la 
Universitat Autònoma de Barcelona per un valor total de 388.487,00 euros, corresponen a l’equipament necessari 
per a la realització dels projectes de recerca de la Fundació IC3 que van tenir continuïtat a la Universitat Autònoma 
de Barcelona i que s’havien cedit en ús a tal fi pels convenis signats entre la Fundació IC3 i la Universitat Autònoma 
de Barcelona el 9 de gener de 2017 i el 4 d’octubre de 2017. 

 
Vist l’informe emès pel vicegerent de recerca sobre la idoneïtat de l’adquisició d’aquest equipament on s’indica, entre 

d’altres, el cost de manteniment del mateix. 

Atès l’article 207.1 dels Estatuts de la UAB que estableix que els actes de disposició sobre els béns de la universitat 
han d’ajustar-se a la normativa general en la matèria de patrimoni de les administracions públiques i dels Estatuts. 

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

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

 

ACORDS 
 
PRIMER. Proposar l’acceptació de la part del patrimoni romanent resultant de la realització dels béns de la Fundació 
Institut Català de Ciències del Clima (IC3) en liquidació, constituïda pels béns d’immobilitzat, per un import de 
388.487,00 euros, detallats en el document annex, condicionada a l’autorització per part del Protectorat de 
fundacions d’aquesta operació.  [Document] 

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

 
 

Acord  37/2020, d’ 11 de març, del Consell de Govern 
 
Correspon al Consell de Govern convocar el procés electoral per a l’elecció a rector o rectora. De conformitat amb 
l’article 18 del Reglament Electoral de la Universitat Autònoma de Barcelona, aprovat pel Consell de Govern el dia 
22 de desembre de 2003 i modificat per acords de dates 27 de setembre de 2006, 2 d'octubre de 2008, 30 de 

setembre de 2010, 17 d’octubre de 2012, 10 de desembre de 2013 i 30 de gener de 2020, la convocatòria ha d’anar 
acompanyada del calendari electoral que haurà elaborat la Junta Electoral General. 
 
La Junta Electoral General és l’òrgan electoral principal de la UAB. Té com a competències fonamentals l’aplicació i 
la interpretació de les normes que regeixen els processos electorals a la UAB, la proclamació dels resultats definitius 
de les eleccions a rector/a i membres del Claustre, així com la resolució de les reclamacions i impugnacions referents 

al procés o als resultats electorals. 
 
En data 26 de febrer de 2020 es van reunir els membres de la Junta Electoral General i van elaborar el calendari 
electoral que ara es presenta al Consell de Govern.  

 

http://www.uab.cat/doc/Patrimoni_romanent_bens_FInstitut_Catala_Ciencies_Clima


BOUAB Núm. 182  -  Març / 2020    pàg. 23 
 

 

Butlletí Oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona 

En aquesta mateixa reunió també es van aprovar les previsions específiques dels aspectes organitzatius de la votació 
electrònica de les eleccions a rector o rectora de la UAB 2020 incloses en l’informe previ subscrit pel secretari general 
i pel comissionat de la rectora per a les Tecnologies de la Informació i la Comunicació.  
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la Junta Electoral General, el Consell de Govern 
ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER. Aprovar la convocatòria d’eleccions a rector o rectora de la UAB 2020 d’acord amb el calendari electoral 

elaborat per la Junta Electoral General que s’annexa.  [Document] 
 

SEGON. Encarregar el secretari general que vetlli pel seguiment del procés electoral a rector o rectora de la UAB, i 
per la comunicació efectiva a tota la comunitat universitària de les diverses fases d’aquest procés. 
 
TERCER. Comunicar aquests acords a tota la comunitat universitària. 
 

 
Acord  38/2020, d’ 11 de març, del Consell de Govern 
 
D’acord amb el que estableixen els Estatuts de la UAB i el Reglament Electoral de la UAB, la Junta Electoral General 
té com a principals competències l’aplicació i la interpretació de les normes que regeixen els processos electorals a 
la UAB; la proclamació de la llista definitiva de candidats en les eleccions de rector i de Claustre, així com els resultats 
definitius de l’elecció i dels candidats electes; i la resolució de reclamacions o impugnacions referents al procés o als 

resultats electorals. 
 
La Junta Electoral General, d’acord amb l’article 201 dels Estatuts de la UAB i de l’article 8 del Reglament Electoral 

de la UAB,  està formada per cinc membres i els seus respectius suplents: secretari/a general, un professor 
funcionari, un professor contractat, un estudiant i un membre del personal d’administració i serveis, elegits pel 
Consell de Govern per a un període de quatre anys. Un del professors ha de pertànyer a l’àmbit del Dret o la Ciència 

Política. 
 
Atès que el professorat contractat va ser elegit amb data 13 de març de 2016, per la qual cosa en aquests moments 
cal procedir a efectuar una nova elecció. 
 
Atès que l’alumne escollit com a suplent en aquesta Junta ja no és alumne de la UAB, correspon en aquests moments 
procedir a una nova elecció. 

 
Vist que s’ha obert el termini de presentació de candidatures fins les 9:00 hores del dia 10 de març de 2020. Per tal 
que els membres del Consell de Govern puguin conèixer les candidatures presentades, s’ha habilitat una pàgina de 
consulta.  
 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, el Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER. Elegir Carla Quesada Pallarès membre titular de la Junta Electoral General de la UAB en representació del 
professorat contractat i Aleix Barrera Corominas, com a membre suplent. 

 
SEGON. Elegir Roc Grandia i Mazcuñan membre suplent de la Junta Electoral General de la UAB en representació 
de l’alumnat. 
 
TERCER. Comunicar el resultat de la votació a les persones que resultin escollides. 
 
QUART. Publicar el resultat de la votació a la Intranet del professorat i dels estudiants de la UAB. 

 

 
 
 

http://www.uab.cat/doc/Convocatoria_eleccions_rector_rectora
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Acord  39/2020, d’ 11 de març, del Consell de Govern 
 
Vist l’acord del Consell de Govern del dia 30 d’octubre de 2019 pel qual es crea la Comissió d’Igualtat de la UAB 
disposa que en són membres, entre d’altres, quatre estudiants proposats pel Consell d’Estudiants de la UAB, entre 

ells la seva presidenta o president i un de postgrau.  
 
Atès que, per tal de constituir l’esmentada Comissió d’Igualtat de la UAB, en la sessió del Consell de Govern de 4 
de desembre de 2019 es va procedir a l’elecció pel Consell de Govern dels seus membres, però va quedar vacant la 
representació de l’alumnat a l’espera de la proposta del Consell d’Estudiants de la UAB. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora d’Alumnat i d’Ocupabilitat, el 
Consell de Govern ha adoptat els següents 

 
ACORDS 

 
PRIMER. Elegir Helena Prims Corbella i Eyder Ferrero Ramos membres de la Comissió d’Igualtat en representació 
de l’alumnat . 

 
SEGON. Comunicar el resultat de la votació a les persones que resultin escollides. 
 
TERCER. Publicar el resultat de la votació a la Intranet de la UAB. 
 
 

Acord  40/2020, d’ 11 de març, del Consell de Govern 
 
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, així com, en el present sessió del Consell de Govern. 
 
Atesa la composició de la Comissió d’Ètica en l’Experimentació Animal i Humana (CEEAH) establerta a l’article 4 del 

seu Reglament.  
 
Atès que l’article 4.1 del Reglament de la Comissió d’Ètica en l’Experimentació Animal i Humana de la UAB estableix 
que la competència per designar els membres de la CEEAH l’ostenta el Consell de Govern. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

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

PRIMER. Designar el senyor Agustí Verde Parera, delegat de Protecció de Dades de la UAB, així com, el 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. 
 
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  41/2020, d’ 11 de març, del Consell de Govern 
 
Tal i com ja es va procedir en anys anteriors, es presenten, per a coneixement dels membres del Consell de Govern, 
els convenis dels diferents àmbits de la UAB que s'han signat durant el 2019. 
 
Per això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del secretari general, el Consell de Govern ha adoptat 
els següents 
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ACORDS 
 

PRIMER. Donar-se per assabentat dels convenis subscrits a la UAB en el 2019. 
 
SEGON. Elevar al Consell Social aquesta informació per tal que exerceixin les seves competències 
 

 
Acord  42/2020, d’ 11 de març, del Consell de Govern 
 
Atès que mitjançant Decret 300/1987, de 4 d’agost, es va aprovar la constitució del Consorci del Centre de Recerca 
Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), així com els seus estatuts, que es van publicar com a annex, els quals, 
després de successives modificacions es van refondre en un nou text estatutari aprovat mitjançant Acord 

GOV/155/2010, de 7 de setembre, pel qual s’aproven els Estatuts del Consorci del Centre de Recerca Ecològica i 

Aplicacions Forestals (CREAF). 
 
Atès que el CREAF és una entitat reconeguda com a centre CERCA en virtut de la Resolució ECO/2405/2015, de 21 
d’octubre, de reconeixement de diversos centres de recerca de Catalunya, i està dedicat a l'ecologia terrestre, 
l'anàlisi territorial que genera coneixements i metodologies per a la conservació, la gestió i l’adaptació del medi 
natural al canvi global. El seu objectiu és actuar com a pont entre el mon acadèmic, les administracions i la societat, 

creant opinió i intercanviant coneixement en els seus àmbits d’actuació a escales local, regional i global. 
 
Atès que el Patronat del Consorci, en sessió de 9 de juliol de 2015, va aprovar la modificació dels Estatuts de l’entitat 
per tal d’adaptar-los a les novetats derivades de l’aprovació de la Llei 27/2003, de 27 de desembre, de racionalització 
i sostenibilitat de l’Administració Local, i de la Llei 15/2014, de 16 de desembre, de racionalització del sector públic 
i altres mesures de reforma administrativa. 
 

Atès que amb posterioritat, i arran de la voluntat manifestada per l’Institut de Recerca i Tecnologia Alimentàries 
(IRTA), de separar-se del Consorci, el Patronat de l’entitat, en sessió de 30 de març de 2016, va acceptar per 

unanimitat la separació de l’entitat de dret públic, i va aprovar la modificació estatutària derivada d’aquesta 
separació. 
 
Atès que en data 27 de juny de 2018, el Patronat va aprovar una nova modificació estatutària per tal de modificar 
l’estructura dels òrgans de govern del Consorci. 

 
Atès que en data 2 de desembre de 2019, el Patronat va aprovar un nou text refós, que recull tot el seguit de 
modificacions esmentades, així com, l’adequació a les previsions recollides en la normativa que regula el règim 
jurídic i la contractació del sector públic. 
  
Vist l’article 64.t) dels estatuts que estableix com a competència del Consell de Govern proposar al Consell Social la 

modificació d’entitats jurídiques per a la promoció i desenvolupament dels fins de la Universitat i l’article 88.e) de la 
1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya que és competència del Consell Social aprovar la modificació 
d’entitats jurídiques per a la promoció i el desenvolupament de les finalitats de la universitat.   
 

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

el Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.-  Proposar la ratificació de l’acord del Patronat del Consorci del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions 
Forestals (CREAF) de 2 de desembre de 2019 pel qual es va aprovar la modificació dels seus estatuts, així com, el 
seu text refós, en els termes del document annex. [Document] 

  
SEGON.- Elevar aquests acords al Consell Social per tal que exerceixi les seves funcions.  
 
TERCER.- Encarregar al vicerector d’Innovació i de Projectes Estratègics l’execució i el seguiment d’aquests acords. 
 

QUART.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Economia, per tal que porti a terme les mesures 

necessàries per a fer-los efectius. 
 

http://www.uab.cat/doc/Modificacio_estatuts_CREAF_CG110320
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Acord  43/2020, d’ 11 de març, del Consell de Govern 
 
Que la UAB és titular dominical de la finca  inscrita al Registre de la Propietat de Cerdanyola del Vallès núm.2, finca 
núm. 45.279,  on està ubicada la Facultat de Ciències de l’Educació. 
 

Que existeix una edificació de 390 m2, denominada mòdul de Direcció-administració-secretaria, la qual és posseïda 
per l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès en virtut d’un conveni de 30 de març de 1998 pel qual la Universitat i 
l’Ajuntament van pactar una permuta dels terrenys on es va pactar, entre d’altres, una cessió d’ús de béns de domini 
públic (Mòdul de Direcció) de la Universitat   a favor de l’Ajuntament  
   
Que la Universitat Autònoma de Barcelona té intenció de recuperar la possessió del mòdul de Direcció-administració-

secretaria i consergeria, biblioteca i gimnàs per dedicar-lo al servei públic de l’ensenyament superior que configura 
la seva finalitat institucional motiu pel qual es vol formalitzar un conveni pel qual s’estableixi els termes de la 

finalització de la possessió per part de l’Ajuntament de l’esmentada edificació i de la seva devolució a la Universitat, 
en els termes de la minuta. 
  
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector d’Economia i de Campus, el Consell 
de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER. Aprovar la formalització del Conveni entre l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès i la Universitat Autònoma 
de Barcelona per a la recuperació de la possessió dels espais de Direcció-Administració-Secretaria i consergeria, 

biblioteca i gimnàs que actualment utilitza l’Escola Bellaterra, en els termes del document annex. [Document] 
 
SEGON.- Facultar la rectora, perquè ella, o persona en qui delegui, amb les més amplies facultats pugui signar els 

documents públics i privats, que siguin necessaris  per donar compliment als acords anteriors.    
 
TERCER.- Encarregar al vicerector d’Economia i de Campus l’execució i el seguiment d’aquests acords. 

 
QUART.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Economia, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius. 
 
 
Acord  44/2020, d’ 11 de març, del Consell de Govern 
 

Que en data 28 de juliol de 2006 es va constituir el BARCELONA GRADUATE SCHOOL OF ECONOMICS, FUNDACIÓ 
PRIVADA, amb l’objectiu de desenvolupar i donar suport a la docència de postgrau, la recerca i els estudis en 
economia i en les disciplines que hi estan relacionades, des de l’excel·lència acadèmica i amb projecció internacional.   
 
Que en data 5 de novembre de 2008 el Consell de Govern de la UAB va acordar obrir un període de 15 dies per tal 

que les facultats, escoles i departaments afectats presentessin, si ho consideraren convenient, al·legacions a la 
proposta d’adscripció de BARCELONA GRADUATE SCHOOL OF ECONOMICS com a institut universitari de recerca 

adscrit a la UAB i a la UPF.  
 
Que per Ordre IUE/533/2008, de 5 de desembre, el Conseller d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat 
de Catalunya va ordenar el reconeixement de la BARCELONA GRADUATE SCHOOL OF ECONOMICS com a institut 
universitari de recerca adscrit a la Universitat Autònoma de Barcelona i a la Universitat Pompeu Fabra.  
 

Que el proppassat mes de novembre de 2019 el patronat de la BARCELONA GRADUATE SCHOOL OF ECONOMICS, 
FUNDACIÓ PRIVADA va acordar el canvi del nom comercial de BARCELONA GRADUATE SCHOOL OF ECONOMICS pel 
de BARCELONA SCHOOL OF ECONOMICS.  
 
Que l’esmentat canvi implica el canvi de denominació de l’institut universitari de recerca adscrit a la Universitat 
Autònoma de Barcelona.   
  

Vist l’article 27 dels estatuts pel qual es regula el procediment per la creació, supressió, modificació, adscripció i 

desadscripció dels instituts universitaris de recerca. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

http://www.uab.cat/doc/Conveni_Ajuntament_Cerdanyola_retorn_edificacions
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Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector d’Innovació i de Projectes Estratègics, 
el Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 

PRIMER. Informar favorablement del canvi de denominació de l’Institut universitari de recerca adscrit a la 
Universitat Autònoma de Barcelona, ‘BARCELONA GRADUATE SCHOOL OF ECONOMICS’ que passarà a denominar-
se ‘BARCELONA SCHOOL OF ECONOMICS’. 
  
SEGON. Facultar a la rectora, o persona en qui delegui, perquè estudiada la documentació que en el seu cas es 
presenti, elevi la proposta de canvi de denominació al Consell Social perquè exerceixi les seves responsabilitats.  

 
TERCER. Encarregar al vicerector d’Innovació i de Projectes Estratègics l’execució i el seguiment d’aquests acords. 

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

 

I.4. Comissions del Consell de Govern 
 

I.4.1. Comissió d’Economia i d’Organització 
[tornar a l’índex] 

 

 

  
Acord 015/2020, de 4 de març de 2020 , Comissió d'Economia i d'Organització 
 

 

ACORDS 
 

Aprovar l'acta de la sessió de 13 de febrer de 2020 
  

  
Acord 016/2020, de 4 de març de 2020 , Comissió d'Economia i d'Organització 
 

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. 
Vist l’article 81.5 de la Llei Orgànica d’Universitats, modificat pel Reial Decret Llei 14/2012, de 20 d’abril, de mesures 
urgents de racionalització de la despesa pública de l’àmbit educatiu que disposa el següent: 
5. “Les universitats estan obligades a retre comptes de la seva activitat davant l'òrgan de fiscalització de comptes 

de la Comunitat Autònoma, sense perjudici de les competències del Tribunal de Comptes. 
El pressupost de cada exercici es liquidarà quant a la recaptació de drets i el pagament d'obligacions el 31 de 

desembre de l'any natural corresponent, quedant a càrrec de la Tresoreria universitària tots els ingressos i 
pagaments pendents, segons les seves respectives contraccions. Les universitats han de confeccionar la liquidació 
del seu pressupost abans del primer de març de l'exercici següent. 
En cas de liquidació del pressupost amb romanent de tresoreria negatiu, el Consell Social ha de procedir en la 
primera sessió que celebri a la reducció de despeses del nou pressupost per quantia igual al dèficit produït. 

L'expressada reducció només podrà revocar-se per acord de l'òrgan, a proposta del Rector, previ informe de 
l'interventor i autorització de l'òrgan corresponent de la Comunitat Autònoma, quan les disponibilitats 
pressupostàries i la situació de tresoreria ho permetessin. 
Les transferències, amb càrrec als pressuposts de la Comunitat Autònoma, a favor, directament o indirectament, de 
les universitats requeriran l'aprovació i posada en marxa de la reducció de despeses. 
Les universitats remetran còpia de la liquidació dels seus pressupostos i el resta de documents que constitueixin els 
seus comptes anuals a la Comunitat Autònoma en el termini establert per les normes aplicables de la Comunitat 

Autònoma. 
La manca de remissió de la liquidació del pressupost, o la manca d'adopció de mesures en cas de liquidació amb 
romanent negatiu, facultarà la Comunitat Autònoma per adoptar, en l'àmbit de les seves competències, les mesures 

necessàries per a garantir l’estabilitat pressupostària de la Universitat.” 
Vist el tancament provisional del pressupost finalitzat a 31 de desembre de 2019 que s’annexa. 
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Vist l'article 10 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 de planificació i seguiment 
econòmic i  pressupostari. 
Vista la conformitat del Gabinet jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMERA.- Informar favorablement de la liquidació provisional del pressupost corresponent a l’exercici finalitzat el 

31 de desembre de 2019.[Document] 
SEGONA.- Encarregar al  vicerector d’Economia i de Campus l’execució i el seguiment d’aquests acords. 
  

  

  
Acord 017/2020, de 4 de març de 2020 , Comissió d'Economia i d'Organització 
 

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

Vistos els Acords de la Comissió d’Economia i Organització de data 14 de febrer de 2019, de 6 de març de 2019, de 
10 d’abril de 2019, de 29 de maig de 2019 , de 27 de juny de 2019, de 19 de setembre de 2019,  21 d’octubre de 
2019,  25 de novembre de 2019 i 22 de gener de 2020. 
Vistos els articles 210 i 211 dels Estatuts de la UAB que preveuen que la UAB té un pressupost anual, únic, públic i 
equilibrat que conté tots els ingressos previsibles i la totalitat de les despeses estimades al llarg de l’exercici 
econòmic i que el pressupost anirà acompanyat de les seves bases d’execució. 
Vistos els article  6 i 9 de les Bases d’execució del pressupost de la UAB pel 2019 aprovat per Acord consell de 

Govern de 5 de desembre de 2018  i per Acord de Consell Social de 19 de desembre de 2018  pel que fa a les 
modificacions de crèdit els quals  preveuen que són les alteracions de les partides pressupostàries aprovades 
inicialment, i que aquestes poden provenir de transferències de crèdit entre diverses partides i articles, traspàs de 
crèdits entre diversos centres de cost i traspàs de crèdit entre diversos centres de cost.  
Vist l'article 10.1 lletra a) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, 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  31  de desembre de 2019.[Document] 
SEGON.  Encarregar al gerent i a la vicegerent d’Economia i de Campus  l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
  

  

  
Acord 018/2020, de 4 de març 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 que per Acords de data 4 de desembre de 2019  i 10 de desembre de 2019 el Consell de Govern  i el Plenari del 

Consell Social respectivament es va  aprovar els criteris de bàsics de la pròrroga del pressupost 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 2020 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 l’informe d’aplicació de la Instrucció per a la Incorporació de Romanents de crèdit de l’exercici 
2019 al pressupost de  de la UAB 2020 aprovat per Acord de la Comissió d’Economia i Organització en data 13 de 
febrer de 2020 pel que fa al procediment d’aplicació de la Instrucció i a les competències de la Comissió d’Economia 

i Organització. 

http://www.uab.cat/doc/Informacio-Tancament-provisional-31-desembre-2019-UAB-04032020
http://www.uab.cat/doc/Informacio-Tancament-provisional-31-desembre-2019-UAB-04032020
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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 del resultat de  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. 
  

  

  
Acord 019/2020, de 4 de març de 2020 , Comissió d'Economia i d'Organització 
 

Vist el que disposa l’article 38 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària pel que fa a la pròrroga 
dels pressupostos generals de l’Estat. 
Vist l’article 33 del Decret-Legislatiu 3/2002, text refós de Finances Públiques de la Generalitat de Catalunya, pel 
que fa a la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya. 
Vist que per Acords de data 4 de desembre de 2019  i 10 de desembre de 2019 el Consell de Govern  i el Plenari del 
Consell Social respectivament es va   aprovar els criteris de bàsics de la pròrroga del pressupost UAB 2019 fins a 
l’aprovació del pressupost UAB 2020. 

Ateses les necessitats pressupostaries de la UAB es fa necessari la modificació dels esmentats criteris d’acord amb 
el document que s’adjunta 
Vist l'article 10.4 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 pel  que fa al procediment d’aprovació del 
pressupost de la UAB. 
Vista la conformitat del Gabinet  Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.  Informar favorablement de la proposta de  modificació del document “Criteris bàsics de la pròrroga del 
pressupost UAB 2019 fins a l’aprovació del pressupost UAB 2020”. 
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. 
  

 
Acord 020/2020, de 4 de març de 2020 , Comissió d'Economia i d'Organització 
 

Vista la proposta de la Gerència en relació amb la informació  sobre el seguiment del Pla  d’Inversions Universitàries 
per a l’exercici de 2019. 
Vist que la  Comissió d’Economia i d’Organització va aprovar en sessió de data 6 de març de 2019 el Pla d’Inversions 

Universitàries pel 2019. 
Vist l'article 120 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'Universitats de Catalunya, que preveu que el pla d'inversions 
universitàries és l'instrument específic per a finançar les infraestructures i els equipaments de les universitats 

públiques que es requereixen per a l'execució de la programació universitària a Catalunya. 
Vist l'article 10, apartat1, lletra b)  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’instruccions per al seguiment del pla pluriennal d’inversions. 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER. Aprovar el seguiment de l’execució del Pla d’Inversions Universitàries pel  2019.[Document] 

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

 

 

 

 

http://www.uab.cat/doc/Informacio-Tancament-provisional-31-desembre-2019-UAB-04032020
http://www.uab.cat/doc/Informacio-Seguiment-execucio-Pla-Inversions-Universitaries-2019-04032020
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Acord 021/2020, de 4 de març de 2020 , Comissió d'Economia i d'Organització 
 

Vista la proposta de la Gerència en relació amb la informació  sobre la programació del  Pla d’Inversions Universitàries 
corresponent a l’exercici de 2020. 
Atès que el document presentat conté informació relativa a les quantitats programades per a l’exercici  de 2020.  
Vist l'article 120 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'Universitats de Catalunya, que preveu que el pla d'inversions 
universitàries és l'instrument específic per a finançar les infraestructures i els equipaments de les universitats 

públiques que es requereixen per a l'execució de la programació universitària a Catalunya. 
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’inversions. 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER. Aprovar de la proposta de programació del PIU 2020.[Document] 

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

  

  
Acord 022/2020, de 4 de març de 2020 , Comissió d'Economia i d'Organització 
 

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 que per Acord de dat 14 de febrer de 2020, la Comissió de Doctorat va informar favorablement de la modificació 
del model de distribució d del pressupost pel doctorat  
Vist l'article 10 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 de planificació i seguiment 
econòmic i  pressupostari. 
Vista la conformitat del Gabinet jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMERA.- Aprovar la modificació del model de distribució del pressupost pel doctorat.[Document] 
SEGONA.- Encarregar al  vicerector d’Economia i de Campus l’execució i el seguiment d’aquests acords. 
  

  
Acord 023/2020, de 4 de març de 2020 , Comissió d'Economia i d'Organització 
 

Vista la proposta de reforma del Reglament d’ús públic dels espais agroforestals  del campus de  Bellaterra de la 
UAB aprovat  per Acord de Consell de Govern de 27 de setembre de 2006. 
Vista la necessitat d’adaptar l’esmentada normativa a les necessitats actuals del campus de Bellaterra de la UAB. 
Vist l'article 10, apartat 4  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. 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER. Informar favorablement de la proposta de Reglaments d’ús públic dels espais exteriors del campus de 

Bellaterra de la UAB. 
SEGON. Elevar l’acord al Consell de Govern perquè exerceixi les seves competències.  
TERCER. Encarregar al vicerector d’Economia i Campus l'execució i el seguiment d'aquests acords. 
  

 

 

 

http://www.uab.cat/doc/Informacio-sobre-Programacio-Pla-Inversions-Universitaries2020-04032020
http://www.uab.cat/doc/Aprovacio-proposta-model-distribucio-pressupost-doctorat-04032020
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Acord 024/2020, de 4 de març de 2020 , Comissió d'Economia i d'Organització 
 

Vista la proposta  de la Rectora de la UAB de data 26 de febrer  de 2019 pel que fa a les  baixes de l’inventari general 

de drets i béns de la UAB, en relació als béns mobles per valor inferior als 1.500€ en casos de deterioraments, 
deixalleria,  donacions, robatori i vendes a terceres persones. 
Vistos els articles 204 i 208 dels Estatuts de la UAB pel que fa al patrimoni i  a l’inventari de béns i drets de la UAB. 
Vist  l’article 64.q) del Estatuts de la UAB pel que fa  al procediment d’afectació i desafectació al domini públic dels 
béns universitaris, així com l’adquisició i el procediment d’alienació de béns patrimonials.  
Vistos els acords presos pel Consell de Govern de la UAB de 19 de març de 2015 i  pel Ple del Consell Social de 30  

d’abril de 2015 pels quals van autoritzar  al Rector a donar de baixa de l’inventari general de drets i béns de la UAB 
béns mobles per valor inferior als 1.500 euros en casos de robatoris, deteriorament/deixalleria, vendes o donacions 
a terceres persones, a proposta de la Vicegerència d’Economia i amb l’obligació d’informar anualment al Consell 
Social de totes les operacions portades a terme en el transcurs de l’exercici econòmic. 

Vist l'article 10.4 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. 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER. Informar de la proposta de baixa de l’inventari general de la UAB del béns mobles amb valor inferior a 
1.500€ corresponent a l’exercici 2019. 
SEGON: Elevar-ho al Consell de Govern i al Consell Social  per tal que exerceixin les seves competències.  
TERCER. Encarregar al Vicerector d’Economia i Campus l'execució i el seguiment d'aquests acords. 
  

   
Acord 025/2020, de 4 de març de 2020 , Comissió d'Economia i d'Organització 
 

Vista la proposta d’aprovació de les modificacions de crèdit de data 15 de febrer de 2020. 

Vist l’acord de la  Comissió d’Economia i d’Organització de data 13 de febrer de 2020 

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  15  de febrer de 2020.[Document] 
SEGON.  Encarregar al gerent i a la vicegerent d’Economia  l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
   

 

I.4.2. Comissió de Personal Acadèmic 
[tornar a l’índex] 

 

 
  
Acord 008/2020, de 4 de març de 2020 , Comissió de Personal Acadèmic 
 

ACORDS 
 

Aprovar l'acta de la sessió de 22 de gener de 2020 
  

http://www.uab.cat/doc/Aprovacio-modificacions-credit-15-febrer-2020-04032020
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Acord 009/2020, de 4 de març de 2020 , Comissió de Personal Acadèmic 
 

Vist l’article 48 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats que regula la plantilla de personal 
docent i investigador de les universitats.  
Vist l’acord del Consell de Govern de data 13 de desembre de 2017 pel qual es va aprovar el model de Plantilla 
teòrica del PDI dels departaments i de les Unitats Docents Hospitalàries de la UAB. 
Vist l’acord del Consell de Govern de data 7 de juliol de 2019 pel qual es va aprovar la modificació del model de 

Plantilla teòrica del PDI dels departaments i de les Unitats Docents Hospitalàries de la UAB. 
Vista la necessitat de modificar els punts 5 i 6 del Model de plantilla teòrica del PDI dels departaments i de les unitat 
docents hospitalàries de la UAB. 
Vist l’article 18.4 a) de la Normativa de Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell 
de Govern de la UAB, aprovada per  Acord de Consell de Govern de 19 de juliol de 2009, pel que fa a les competències 

de la Comissió de Personal Acadèmic, que estableix que li correspon informar les propostes que han de ser discutides 

i, si escau, aprovades pel Consell de Govern pel que fa a disposicions normatives en matèria de personal acadèmic. 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.-  Informar favorablement la modificació dels punts 5 i 6 del Model de plantilla teòrica del PDI dels 
departaments i de les unitat docents hospitalàries de la UAB, i elevar-la al Consell de Govern per a la seva aprovació.  
SEGON.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
  

   
Acord 010/2020, de 4 de març de 2020 , Comissió de Personal Acadèmic 
 

Vist l’acord del Consell de Govern de data 4 de maig de 2017, pel qual es va aprovar el model i criteris de priorització 

de les places de catedràtic d’Universitat. 

Vist l’acord del Consell de Govern de data 27 de setembre de 2018, pel qual es va modificar el model i criteris de 
priorització de les places de catedràtic d’Universitat. 
Atès que l’experiència en la priorització de les esmentades places ha fet necessària plantejar una nova proposta de 
modificació dels models i criteris de priorització. 
Vist l’article 3 d) del Reglament del Consell de Govern que preveu que és competència del Consell de Govern regular 
els assumptes objecte de la seva competència pel que fa, i entre d’altres, a les directrius generals sobre organització 

de l’administració universitària i dels recursos humans.  
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Informar favorablement la modificació del model i criteris de priorització de les places de catedràtic 
d’Universitat, i elevar-lo al Consell de Govern per a la seva aprovació. 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l’execució i el seguiment d’aquest acord. 
  

   
Acord 011/2020, de 4 de març de 2020 , Comissió de Personal Acadèmic 
 

Vist l’acord del Consell de Govern de data 12 de juliol de 2017, pel qual es va aprovar el model i criteris de priorització 
de les places de catedràtic contractat. 
Vist l’acord del Consell de Govern de data 27 de setembre de 2018, pel qual es va modificar el model i criteris de 
priorització de les places de catedràtic contractat.  
Atès que l’experiència en la priorització de les esmentades places ha fet necessària plantejar una proposta de 
modificació dels models i criteris de priorització. 
Vist l’article 3 d) del Reglament del Consell de Govern que preveu que és competència del Consell de Govern regular 

els assumptes objecte de la seva competència pel que fa, i entre d’altres, a les directrius generals sobre organització 
de l’administració universitària i dels recursos humans.  
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Informar favorablement la modificació del model i criteris de priorització de les places de catedràtic 
contractat,  i elevar-lo al Consell de Govern per a la seva aprovació. 
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SEGON.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l’execució i el seguiment d’aquest acord. 
  

   
Acord 012/2020, de 4 de març de 2020 , Comissió de Personal Acadèmic 
 

Vist l’acord del Consell de Govern de data 4 de maig de 2017, pel qual es va aprovar el model i criteris de priorització 
de les places d’agregat. 
Vist l’acord del Consell de Govern de data 27 de setembre de 2018, pel qual es va aprovar la modificació del model 
i criteris de priorització de les places d’agregat. 

Atès que l’experiència en la priorització de les esmentades places ha fet necessària plantejar una nova proposta de 
modificació dels models i criteris de priorització. 
Vist l’article 3 d) del Reglament del Consell de Govern que preveu que és competència del Consell de Govern regular 
els assumptes objecte de la seva competència pel que fa, i entre d’altres, a les directrius generals sobre organització 
de l’administració universitària i dels recursos humans.  

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Informar favorablement la modificació del model i criteris de priorització de les places de professorat 
permanent, i elevar-la al Consell de Govern per a la seva aprovació. 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l’execució i el seguiment d’aquest acord. 
   

  
Acord 013/2020, de 4 de març de 2020 , Comissió de Personal Acadèmic 
 

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. 
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, de 16 de març de 2016, de 5 de desembre de 2018, de 4 de desembre de 2019 i de 30 de 
gener de 2020.  
Atès que l’article 2.4 preveu que en el cas del directors o directores d’institut universitari propi, el complement 
econòmic, la reducció docent, i el dret a un període sabàtic i a punts de gestió han de ser aprovats en cada cas per 

la Comissió de Personal Acadèmic atenent a la dimensió de l’Institut i al seu volum d’activitat en termes de projectes, 
convenis, etc. 
Vist l’article 18.2 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, aprovada per  Acord de Consell de Govern de 19 de juliol de 2009, pel que fa a les competències de la Comissió 
de Personal Acadèmic. 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.-  Aprovar els reconeixements a les direccions d’institut universitari propi en compliment de l’article 2.4 de 
la Normativa en matèria de càrrecs acadèmics de gestió i direcció de la UAB.[Document] 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
  

   

Acord 014/2020, de 4 de març de 2020 , Comissió de Personal Acadèmic 
 

Vist l’article 62 i següents de la Llei Orgànica d’Universitats que regula els concursos del personal dels cossos 
docents. 
Vist l’article 48 de la Llei Orgànica d’Universitats que preveu que les Universitats podran contractar personal docent 

i investigador en règim laboral, a través de les modalitats de contractació laboral específiques previstes a aquesta 
llei i que en els termes de la pròpia llei i en el marc de les seves competències les Comunitats Autònomes establiran 
el règim del personal docent i investigador contractat. 
Vistos els articles 44,1, 46 i 47 de la Llei d’Universitats de Catalunya que regulen els requisits del professorat  
catedràtic. 

Vist l’article 140 i següents dels Estatuts de la UAB que regulen la provisió de places de catedràtic, agregat i 

col·laborador permanent. 

http://www.uab.cat/doc/reconeixements-econOmics-reducciO-docent-gestiO-cArrecs-direccio-gestio-institutspropisUAB-040320
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Vista l’oferta pública d’ocupació de l’any 2019 aprovada per Consell de Govern en data 4 de juliol de 2019 i publicada 
en el DOGC de 19 de juliol de 2019. 
Vistes les previsions del Reglament de Personal Acadèmic aprovat per acord del Consell de Govern de la Universitat 
Autònoma de Barcelona de 17 de novembre de 2010 i modificada en diverses ocasions i la darrera el 4 de juliol del 
2019. 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Personal Acadèmic es presenta 

a la Comissió de Personal Acadèmic de la UAB la següent 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar les tres convocatòries dels concursos públics per l’accés a places de personal acadèmic 
permanent.[Document] 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
  

   
Acord 015/2020, de 4 de març de 2020 , Comissió de Personal Acadèmic 
 

Vist el títol VI del Reglament de Personal Acadèmic de la UAB, aprovat per acord del Consell de Govern de data 17 

de novembre de 2010 i modificat per darrera vegada el dia 4 de juliol de 2019, el qual estableix la regulació dels 
col·laboradors i les col·laboradores de docència, entesos com a professionals que desenvolupen la seva activitat 
professional fora de l’àmbit acadèmic de la UAB i que col·laboren ocasionalment o permanentment amb la Universitat 
de forma desinteressada mitjançant la realització d’activitats docents, i sense tenir vinculació laboral amb la 
universitat.   
Vist l'article 138.4 del Reglament de Personal Acadèmic de la UAB que preveu que el vicerector de Personal Acadèmic 
informarà periòdicament a la Comissió de Personal Acadèmic dels nomenaments realitzats. 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

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

   
Acord 016/2020, de 4 de març de 2020 , Comissió de Personal Acadèmic 
 

Atès que en data 19 d’abril de 2018 la Comissió de Personal Acadèmic va aprovar la composició de la comissió de 
selecció del concurs d’una plaça de professorat lector del programa Serra Húnter de referència UAB-LE-544 de 
l’àmbit de Estratigrafia de la convocatòria 2018/D/LEM/CL/1. 
Vista la necessitat de modificar la composició de la comissió de selecció de l’esmentat concurs.  

Vist l’article 18.2 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, aprovada per  Acord de Consell de Govern de 14 de març de 2013, que regula que correspon a la Comissió de 
Personal Acadèmic, per delegació del Consell de Govern, aprovar les convocatòries per a la provisió de places de 

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

ACORDS 
 

Primer.- Aprovar la modificació de la comissió de selecció de la convocatòria amb referència 2018/D/LEM/CL/1. 

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

   
Acord 017/2020, de 4 de març de 2020 , Comissió de Personal Acadèmic 
 

ACORDS 
 

Primer.- Aprovar la modificació de la comissió de selecció de la convocatòria amb referència B1/062.  
Segon.-  Encarregar  al vicerector de Personal Acadèmic l’execució i el seguiment d’aquests acords. 
   

http://www.uab.cat/doc/Convocatoria-concursos-personal-academic-permanent-04-03-20
http://www.uab.cat/doc/ModificaciO-comissiO-selecciO-convocatOria-concurs-placaprofessoratlector
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II.  Circulars, instruccions  
i altres resolucions d’àmbit general 

 
 
II.1. Instruccions 

[tornar a l’índex] 

 
 

Instrucció 3/2020 de la rectora, sobre la suspensió temporal dels convenis de pràctiques externes (curriculars i 
extracurriculars) del curs acadèmic 2019-2020  [Document] 

 
 
Instrucció 4/2020 del gerent, respecte a l’organització dels serveis davant l’emergència sanitària decretada a 
causa del Covid-19  [Document] 
 

Instrucció 5/2020, sobre l'organització de reunions urgents a distància dels òrgans de govern col·legiats 
generals davant l'emergència sanitària decretada a causa del Covid-19  [Document] 
 
 
 

 
III.  Convenis  
 

 
III.1. Cercador de convenis 

[tornar a l’índex] 

 

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

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

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

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

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

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

Cercador de convenis de la UAB 
 

 

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

 

 
 
 

http://www.uab.cat/doc/Instruccio_2020_03
http://www.uab.cat/doc/Instruccio_2020_04
http://www.uab.cat/doc/Instruccio_2020_05
https://www.uab.cat/web/coneix-la-uab-cei/itineraris/portal-de-transparencia/convenis-institucionals-1345722152056.html
https://seuelectronica.uab.cat/convenis
https://www.uab.cat/web/coneix-la-uab-cei/itineraris/portal-de-transparencia/convenis-institucionals-1345722152056.html
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III.2. Expedients de convenis tancats aquest mes 
[tornar a l’índex] 

 
 

Nom Abast Institucions Data de 
signatura 

H1035-31391-12951-

Memorandum of Understandig 
between Makerere University and 
Universitat Autònoma de 
Barcelona-2019  

Col·laboració en recerca i 

educació. 

Makere University (Prof. 

Barnabas Nawangwe) Vice-
Chancellor, Universitat 
Autònoma de Barcelona 
(Margarita Arboix) 

30/07/2019 

H1035-40818-16456-Conveni 
entre la Universitat Autònoma de 

Barcelona i el Departament de 

Treball, Afers Socials i Famílies, a 
través de la Direcció general 
d'igualtat-2020 

Donar resposta a les 
necessitats d'atenció i ajuda 

que pugin tenir les persones 

en situació de discriminació 
per orientació sexual o per 
identitat i expressió de 
gènere que formen part de 
la comunitat universitària de 
la UAB.  

Universitat Autònoma de 
Barcelona, Departament de 

Treball 

27/03/2020 

H1035-40626-16213-Contrato a 
terceros con acceso a datos 
(Encargado de Tratamiento) 
entre Format en Formació 
Professional, S.L. y la UAB-2020  

Adaptació a la normativa 
europea de protecció de 
dades. 

Format en Formació 
Professional, S.L., 
Universitat Autònoma de 
Barcelona 

26/02/2020 

H1035-40985-16683-Conveni 
intercanvi d'estudiants Doshisha 
University-2020 

Ampliar la col·laboració 
general que existeix a 
l'intercanvi d'estudiants. 

Doshisha University (Prof. 
Yuejun Zheng), Universitat 
Autònoma de Barcelona 
(Mario Martínez Muñoz)  

26/02/2020 

H1035-40779-16417-Contracte 

d'accés a dades personals  entre 
la  UAB  i  SETTING Consultoría 
en Tecnología de la Información, 
S.L.-2020  

Contracte d'accés a dades 

personals per al 
desenvolupament d'una eina 
de gestió. 

Universitat Autònoma de 

Barcelona, SETTING 
Consultoria en Tecnologia de 
la Información, S.L. 

23/03/2020 

H1035-40077-15857-Chinese  

Scholarship Council (CSC)-2019 

The focus of this programme 

is for outstanding Chinese 
students to take full time 
PhD study at UAB. If the 
selected full time PhD 
students successfully 
complete the requirements 
of the designated PhD 

program and defend their 
dissertation at the UAB, they 

will be conferred PhD degree 
by the UAB.  

China Scholarship Council 

(Mr. Sheng Jianxue), 
Universitat Autònoma de 
Barcelona (Margarita Arboix) 

22/12/2019 

H1035-40557-16093-Conveni de 

col·laboració entre la UAB i 
l'EAPC per a la realització del VI 
Congrés Internacional de 
Desenvolupament 
Organitzacional-2002 

Conveni de col·laboració 

entre la UAB i l'EAPC per a la 
realització del VI Congrés 
Internacional de 
Desenvolupament 
Organitzacional que se 
celebrarà els dies 6, 7 i 8 de 
maig de 2020. 

Fundació Universitària del 

Bages (FUB), Universitat 
Autònoma de Barcelona, 
Cambra Oficial de Comerç i 
Indústria de Manresa, 
Cambra Oficial de Comerç i 
Indústria de Sabadell, 
Cambra Oficial de Comerç i 

Indústria de Terrassa , 
Consorci de Promoció 
Comercial de Catalunya 
(COPCA), Departament de 
Treball, Indústria, Comerç i 

Turisme de la Generalitat de 
Catalunya  

21/11/2002 
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Nom Abast Institucions Data de 
signatura 

H1035-40162-15901-Conveni de 

col·laboració entre l'Institut 
Català del Sòl (INCASOL) i la 
UAB per a la realització de 
pràctiques acadèmiques externes 
curriculars i extracurriculars-
2019  

Conveni de col·laboració 

entre l'Institut Català del Sòl 
(INCASOL) i la UAB per a la 
realització de pràctiques 
acadèmiques externes 
curriculars i extracurriculars. 

Universitat Autònoma de 

Barcelona, Institut Català del 
Sòl (INCASOL) 

18/12/2019 

H1035-40161-15900-Conveni de 
col·laboració entre la UAB i la 
Fundació ENT per al 
reconeixement d'Investigadors 
Vinculats (IVU's) que quedaran 

assignats a l'ICTA-2019  

Conveni de col·laboració 
entre la UAB i la Fundació 
ENT per al reconeixement 
d'Investigadors Vinculats  
(IVU's) que quedaran 

assignats a l'ICTA. 

Fundació ENT, Universitat 
Autònoma de Barcelona 

18/11/2019 

H1035-40606-16184-Conveni 
mobilitat UAB Exchange 
Programme Sao Paolo-EUIT-2020 

La cooperació acadèmica per 
l'intercanvi d'estudiants, 
staff i teaching. 

Escola Enfermemagemde da 
Universidade de Sao Paulo, 
Universitat Autònoma de 
Barcelona, Escola 
Universitaria Infermeria i  
Terapia Ocupacional de 

Terrassa (EUIT)  

17/02/2020 

H1035-40494-16036-Conveni de 
col·laboració docent entre la UAB 
i iDISC Information Technologies 
S.L. (Sra. Olga López García)-
2020 

Conveni de col·laboració 
docent entre la UAB i iDISC 
Information Technologies 
S.L. (Sra. Olga López García) 
(curs 2019-2020).  

IDISC Information 
Technologies, SL, Universitat 
Autònoma de Barcelona 

14/01/2020 

H1035-40857-16517-UAB-UVIC 
(DP Lactància)-2020 

4058-2 Fundació Universitària 
Balmes, Universitat de Vic-

UCC, Universitat Autònoma 
de Barcelona, Fundació 
Universitària del Bages  

13/03/2020 

H1035-31902-13547-Conveni de 
col·laboració entre la UCP, UIC i 
UAB-2019 

Crear el Observatorio Ibérico 
de liderazgo educativo. 

Universitat Internacional de 
Catalunya (Javier Gil Mur), 
Universidade Catolica 
Portguesa (Isabel Braga de 
Cruz), Universitat Autònoma 
de Barcelona (Margarita 

Arboix)  

13/01/2020 

H1035-40455-16023-Baskent 
University-2020 

Conveni de col·laboració 
amb Baskent University per 
dur a terme diferents 
activitats amb estudiants. 

Baskent University (Prof. Dr. 
Ali Haberal), Universitat 
Autònoma de Barcelona 
(Margarita Arboix)  

11/02/2020 

H1035-33299-14423-University 

of Hawai'i-2020 

Ampliar col·laboracions amb 

EEUU. 

University of Hawai'i at 

Manoa (Dr. David Lassner), 
Universitat Autònoma de 
Barcelona (Margarita Arboix)  

10/01/2020 

H1035-40657-16252-UAB-UGA-

2020 

Marc Cotutela UAB-U 

Grenoble Alpes.  

Université Grenoble Alpes 10/01/2020 

H1035-40203-15921-Conveni de 
col·laboració entre l'Auditori de 
Barcelona i la UAB per a 
l'organització de l'activitat "Els 

compositors entren a l'aula" (curs 
2019-2020)-2019  

L'objecte d'aquest conveni 
és l'organització de l'activitat 
"Els compositors entren a 
l'aula" per al curs 2019-2020 

(Annex I). 

Universitat Autònoma de 
Barcelona, Consorci de 
l'Auditori i l'Orquestra 

09/11/2019 

H1035-40667-16262-Convenio 
entre la Oficina Antifraude de 
Cataluña, la UAB, la Universidad 
de Castilla-La Mancha  y la  

Universidad de Vigo para trabajar 
en proyectos de prevención de la 
corrupción-2020  

Establir un marc estable de 
col·laboració entre les 
institucions signants per al 
treball conjunt en matèria de 

integritat, prevenció de la 
corrupció i compliment 
normatiu. 

Universitat Autònoma de 
Barcelona, Oficina Antifrau 
de Catalunya, Universidad 
Castilla La Mancha, 

Universidad de Vigo 

06/03/2020 
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Nom Abast Institucions Data de 
signatura 

H1035-34537-15182-

Memorandum of Understanding 
between Universitat Autònoma 
de Barcelona (Spain) and  
Università degli Studi di Napoli 
"L'Orientale"-2019 

Establir el marc de relacions 

que permeti posteriorment 
signar convenis de mobilitat. 
La Facultat de Traducció i 
d'Interpretació té interès a 
crear intercanvis de 
professors i d'estudiants 
amb aquesta universitat en 

l'àmbit dels Estudis de l'Àsia 
Oriental.  

Università degli Studi di 

Napoli "L'Orientale", 
Universitat Autònoma de 
Barcelona (Margarita Arboix) 

05/12/2019 

H1035-40566-16121-M TISA 
ED18 (UB-COLPIS)-2020 

1592-18 Universitat Autònoma de 
Barcelona, Universidad de 

Barcelona, Ministerio de 
Universidades e 

Investigación, Col·legi de 
Politòlegs i Sociòlegs de 
Catalunya  

05/03/2020 

H1035-40763-16386-UAB-FUAB-
As Com Gestual-2020 

DP Tècniques avançades 
d’anàlisi forense, llenguatge 

gestual – CE 
Microexpressions facials - CE 
Llenguatge no verbal en 
l’acció policial.  

Fundació Universitat 
Autònoma de Barcelona, 

Universitat Autònoma de 
Barcelona 

05/03/2020 

H1035-40867-16526-UAB-UB 
(Capitalisme i Pol Transform) -

2020 

3799-2 Universitat Autònoma de 
Barcelona, Universidad de 

Barcelona, Ministerio de 
Universidades e 

Investigación  

05/03/2020 

H1035-32290-13804-Conveni 
marc entre la UAB i l'Il·lustre 

Col·legi de Graduats Socials, de 
Barcelona-2020 

Conveni entre la UAB i 
l'Il·lustre Col·legi de 

Graduats Socials, de 
Barcelona per promoure i 
consolidar relacions entre 
ambdues institucions.  

Universitat Autònoma de 
Barcelona, Il·lustre Col·legi 

de Graduats Socials de 
Barcelona 

02/03/2020 

H1035-40199-15917-Resolució 
per formalitzar l' Encàrrec de 

Gestió de la UAB a Sigma per al 
desenvolupament i manteniment 
d'aplicacions per la gestió 
acadèmica (any 2020)-2020 

Encàrrec de gestió de la UAB 
a SIGMA A.I.E per al 

desenvolupament i 
manteniment d'aplicacions 
per a la gestió universitària 
durant l'any 2020.  

Universitat Autònoma de 
Barcelona, Sigma Gestión 

Universitaria, A.I.E. (SIGMA) 

01/01/2020 

 

 

 
 
 
 
 
IV.  Estructures bàsiques  

i participació en altres centres 
 
 
 

IV.1. Instituts universitaris d’investigació adscrits 
[tornar a l’índex] 
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Canvi de denominació de l’Institut universitari de recerca adscrit a la Universitat Autònoma de 
Barcelona, ‘BARCELONA GRADUATE SCHOOL OF ECONOMICS’ que passarà a denominar-se ‘BARCELONA 
SCHOOL OF ECONOMICS’ a partir de l'acord 44/2020, d’11 de març, del Consell de Govern. 
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V.   Nomenaments  
i cessaments 

 
 

 

V.1. Facultats i Escoles  
[tornar a l’índex] 

 
V.1.1. Nomenaments  
 

Resolució de la rectora, de 5 de març de 2020, per la qual nomena la senyora Margarita Freixas Alás vicedegana 
de Qualitat de la Facultat de Filosofia i Lletres, amb efectes del dia 1 de març de 2020. 

 
Resolució de la rectora, de 5 de març de 2020, per la qual nomena el senyor Albert Quintana Romero 
coordinador del Grau en Ciències Biomèdiques de la Facultat de Biociències, amb efectes del dia 1 de març de 2020. 
 
Resolució de la rectora, de 12 de març de 2020, per la qual nomena el senyor Jordi Julià Garriga coordinador 

del Màster en Literatura Comparada: Estudis Literaris i Culturals de la Facultat de Filosofia i Lletres, amb efectes del 
dia 1 de març de 2020. 
 
Resolució de la rectora, de 12 de març de 2020, per la qual nomena el senyor José Ramón López García 
coordinador del Grau en Llengua i Literatura Espanyoles de la Facultat de Filosofia i Lletres, amb efectes del dia 1 
de març de 2020. 

 
Resolució de la rectora, de 12 de març de 2020, per la qual nomena la senyora Marta Oller Guzmán vicedegana 
d’Estudis de Grau de la Facultat de Filosofia i Lletres, amb efectes del dia 1 de març de 2020. 
 

Resolució de la rectora, de 20 de març de 2020, per la qual nomena la senyora Maria Carme Armengol Asparo 
coordinadora del Màster Oficial en Direcció de Centres per a la Innovació Educativa de la Facultat de Ciències de 
l’Educació, amb efectes del dia 1 de gener de 2020. 

 
Resolució per delegació de la rectora, de 23 de març de 2020, per la qual es nomena el senyor Juan José 
Ramos González coordinador del Màster de Logística i Gestió de la Cadena de Subministrament de l’Escola 
d’Enginyeria, amb efectes del dia 1 de març de 2019. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 25 de març de 2020, per la qual es nomena el senyor Miquel Àngel 
García López sotscoordinador d’Estudis del Màster en Recerca Aplicada en Economia i Empresa (MAREB) de la 

Facultat d’Economia i Empresa, amb efectes del dia 1 de gener de 2020. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 27 de març de 2020, per la qual es nomena el senyor Xavier Otazu 
Porter coordinador de la Menció d’Enginyeria Software de l’Escola d’Enginyeria, amb efectes del dia 16 de setembre 
de 2016. 

 

Resolució per delegació de la rectora, de 27 de març de 2020, per la qual es nomena el senyor Manuel Álvarez 
Gómez coordinador del Mínor en Emprenedoria i Innovació Social de la Facultat d’Economia i Empresa, amb efectes 
del dia 1 de març de 2020. 
 
 
 

V.1.2. Cessaments  
 
Resolució de la rectora, de 5 de març de 2020, per la qual la senyora Margarita Freixas Alás cessa com a 
vicedegana d’Estudis de Grau i de Qualitat de la Docència de la Facultat de Filosofia i Lletres, amb efectes 29 de 
febrer de 2020. 
 

Resolució de la rectora, de 5 de març de 2020, per la qual el senyor Vicente Martínez Perea cessa com a 
coordinador del Grau en Ciències Biomèdiques de la Facultat de Biociències, amb efectes 29 de febrer de 2020. 

 
Resolució de la rectora, de 5 de març de 2020, per la qual el senyor Ferran Pons Cànovas cessa com a síndic 
de la Facultat de Dret, amb efectes 14 de febrer de 2020. 
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Resolució de la rectora, de 12 de març de 2020, per la qual la senyora María Jesús Machuca Ayuso cessa com 
a coordinadora del Grau en Llengua i Literatura Espanyoles de la Facultat de Filosofia i Lletres, amb efectes 29 de 
febrer de 2020. 
 
Resolució de la rectora, de 12 de març de 2020, per la qual el senyor David Roas Deus cessa com a coordinador 

del Màster en Literatura Comparada: Estudis Literaris i Culturals de la Facultat de Filosofia i Lletres, amb efectes 29 
de febrer de 2020. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 25 de març de 2020, per la qual el senyor Angel Luis López Rodríguez 
cessa com a sotscoordinador d’Estudis del Màster en Recerca Aplicada en Economia i Empresa de la Facultat 
d’Economia i Empresa (MAREB), amb efectes 31 de desembre de 2019. 

 
Resolució per delegació de la rectora, de 25 de març de 2020, per la qual el senyor Jordi Perdiguero García 

cessa com a sotscoordinador d’Estudis del Màster en Recerca Aplicada en Economia i Empresa de la Facultat 
d’Economia i Empresa (MAREB), amb efectes 31 de desembre de 2019. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 27 de març de 2020, per la qual el senyor Antonio Manuel López 
Peña cessa com a coordinador de la Menció d’Enginyeria Software de l’Escola d’Enginyeria, amb efectes 15 de 

setembre de 2016. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 27 de març de 2020, per la qual el senyor David Urbano Pulido cessa 
com a coordinador del Mínor en Emprenedoria i Innovació Social de la Facultat d’Economia i Empresa, amb efectes 
29 de febrer de 2020. 
 
 

 

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

 
V.2.1. Nomenaments  
 
Resolució de la rectora, de 5 de març de 2020, per la qual nomena la senyora Míriam Cugat Mauri coordinadora 
de la Unitat de Dret Penal del Departament de Ciència Política i de Dret Públic, amb efectes del dia 1 de febrer de 
2020. 
 
Resolució de la rectora, de 5 de març de 2020, per la qual nomena la senyora Ana Fernández Montraveta 
directora del Departament de Filologia Anglesa i de Germanística, amb efectes del dia 24 de febrer de 2020. 

 
Resolució de la rectora, de 5 de març de 2020, per la qual nomena la senyora Sara Martín Alegre secretària del 
Departament de Filologia Anglesa i de Germanística, amb efectes del dia 24 de febrer de 2020. 
 
Resolució de la rectora, de 25 de març de 2020, per la qual nomena la senyora Lourdes Aguilar Cuevas 
secretària del Departament de Filologia Espanyola, amb efectes del dia 1 de març de 2020. 

 

Resolució de la rectora, de 25 de març de 2020, per la qual nomena el senyor Cecili Garriga Escribano director 
del Departament de Filologia Espanyola, amb efectes del dia 1 de març de 2020. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 3 de març de 2020, per la qual es nomena el senyor Àlex Rialp 
Criado secretari del Departament d’Empresa, amb efectes del dia 1 de gener de 2020. 
 

 

V.2.2. Cessaments  
 
Resolució de la rectora, de 5 de març de 2020, per la qual la senyora Montserrat Capdevila i Batet cessa com 
a directora del Departament de Filologia Anglesa i de Germanística, amb efectes 23 de febrer de 2020. 

 
Resolució de la rectora, de 5 de març de 2020, per la qual la senyora Carme Casablancas Segura cessa com a 
coordinadora de Docència del Departament d’Empresa (Campus Sabadell), amb efectes 31 de desembre de 2019. 

 
Resolució de la rectora, de 5 de març de 2020, per la qual la senyora Susagna Tubau Muntañá cessa com a 
secretària del Departament de Filologia Anglesa i de Germanística, amb efectes 23 de febrer de 2020. 
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Resolució de la rectora, de 25 de març de 2020, per la qual la senyora Beatriz Ferrús Antón cessa com a 
directora del Departament de Filologia Espanyola, amb efectes 29 de febrer de 2020. 
 
Resolució de la rectora, de 25 de març de 2020, per la qual el senyor Jordi Julià Garriga cessa com a secretari 
del Departament de Filologia Espanyola, amb efectes 29 de febrer de 2020. 

 
Resolució per delegació de la rectora, de 26 de març de 2020, per la qual el senyor José Ramón López García 
cessa com a coordinador d’Intercanvis i Internacionalització – coordinador de la Unitat de Lletres del Departament 
de Filologia Espanyola, amb efectes 29 de febrer de 2020. 
 
 

V.3. Instituts universitaris    
[tornar a l’índex] 

 

V.3.1. Nomenaments  
 
Resolució de la rectora, de 31 de març de 2020, per la qual nomena la senyora Nerea Roher Armentia directora 
de l’Institut de Biotecnologia i de Biomedicina, amb efectes del dia 11 de març de 2020. 
 

 

V.3.2. Cessaments  
 
Resolució de la rectora, de 31 de març de 2020, per la qual la senyora Nerea Roher Armentia cessa com a 
secretària de l’Institut de Biotecnologia i de Biomedicina, amb efectes 10 de març de 2020. 

 
Resolució de la rectora, de 31 de març de 2020, per la qual el senyor Salvador Ventura Zamora cessa com a 
director de l’Institut de Biotecnologia i de Biomedicina, amb efectes 10 de març de 2020. 
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VI.  Convocatòries  
i resolucions de places 

 
 
VI.1. Personal acadèmic i personal investigador en formació 

[tornar a l’índex] 

 

VI.1.1. Convocatòries  
 

Resolució de la rectora, de 5 de març de 2020, per la qual es convoquen concursos públics de promoció interna 
per a l’accés a places de catedràtic en règim de contracte laboral, segons es detalla (DOGC núm. 8086, de 16 de 
març de 2020): 

 

Nombre de places: 1 

Referència: CL/20/28 

Identificador de la plaça: ACL00029 

Categoria de la plaça: Catedràtic laboral 

Departament: Enginyeria Electrònica 

Àrea de coneixement: Tecnologia electrònica 

Perfil docent: 102689 Components i circuits electrònics (Grau 
Enginyeria Electrònica de Telecomunicació) 

Perfil investigador: Tecnologia electrònica. Dispositius electrònics 
basats en materials bidimensionals 

 

Nombre de places: 1 

Referència: CL/20/29 

Identificador de la plaça: ACL00030 

Categoria de la plaça: Catedràtic laboral 

Departament: Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia 

Àrea de coneixement: Ecologia 

Perfil docent: Ecologia 

Perfil investigador: Ecologia terrestre 

 

Nombre de places: 1 

Referència: CL/20/31 

Identificador de la plaça: ACL00032 

Categoria de la plaça: Catedràtic laboral 

Departament: Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències 

Experimentals 

Àrea de coneixement: Didàctica de la Matemàtica 

Perfil docent: Aprenentatge matemàtic i currículum 

Perfil investigador: Didàctica de la matemàtica: llengua i discurs 
matemàtic a l’aula 

 
Resolució de la rectora, de 5 de març de 2020, per la qual es convoca concurs públic per a l’accés a una plaça 
de cossos docents universitaris, segons es detalla (BOE núm. 81, de 24 de març de 2020): 
 

Nombre de places: 1 

Referència: TU/20/17 

Identificador de la plaça: ATU00965 

Categoria de la plaça: Professor Titular d’Universitat 

Departament: Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia 

Àrea de coneixement: Botànica 

Perfil docent: Micologia (Grau Microbiologia) 

Perfil investigador: Sistemàtica de fongs simbionts d’artròpodes 
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Resolució de la rectora, de 5 de març de 2020, per la qual es convoquen concursos específics per a l’accés a 
places de cossos docents universitaris de torn lliure, segons es detalla (BOE núm. 81, de 24 de març de 2020): 
 

Nombre de places: 1 

Referència: CU/20/96 

Identificador de la plaça: ACU00499 

Categoria de la plaça: Catedràtic d’universitat 

Departament: Enginyeria Química, Biològics i Ambiental 

Àrea de Coneixement: Enginyeria Química 

Perfil docent: Tecnologia Ambiental 

Perfil investigador: Compostatge 

 

Nombre de places: 1 

Referència: CU/20/97 

Identificador de la plaça: ACU00500 

Categoria de la plaça: Catedràtic d’universitat 

Departament: Medicina i Cirurgia Animals 

Àrea de Coneixement: Medicina i cirurgia animals 

Perfil docent: Mètodes exploratoris 

Perfil investigador: 
Maneig, malalties i biopatologia de la fauna 

salvatge 

 

Nombre de places: 1 

Referència: CU/20/99 

Identificador de la plaça: ACU00502 

Categoria de la plaça: Catedràtic d’universitat 

Departament: Ciències de la Computació 

Àrea de Coneixement: 
Ciències de la Computació i Intel·ligència 

Artificial 

Perfil docent: Fonaments d’informàtica 

Perfil investigador: 
Visió per computador, Avaluació de seqüències 
d’imatges 

 

Nombre de places: 1 

Referència: CU/20/100 

Identificador de la plaça: ACU00503 

Categoria de la plaça: Catedràtic d’universitat 

Departament: Prehistòria 

Àrea de Coneixement: Prehistòria 

Perfil docent: El Mediterrani a la Prehistòria 

Perfil investigador: 
Prehistòria recent a Europa i ciències de 
l’Arqueologia 

 

Nombre de places: 1 

Referència: CU/20/101 

Identificador de la plaça: ACU00504 

Categoria de la plaça: Catedràtic d’universitat 

Departament: Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació 

Àrea de Coneixement: Psicologia bàsica 

Perfil docent: Processos psicològics bàsics: motivació i emoció 

Perfil investigador: 
Processos motivacionals i emocionals en la 
malaltia al final de la vida 

 

Nombre de places: 1 

Referència: CU/20/102 

Identificador de la plaça: ACU00505 

Categoria de la plaça: Catedràtic d’universitat 

Departament: Filosofia 

Àrea de Coneixement: Filosofia moral 

Perfil docent: Ètica 
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Perfil investigador: Bioètica i teories de la igualtat i la fraternitat 

 

Nombre de places: 1 

Referència: CU/20/103 

Identificador de la plaça: ACU00506 

Categoria de la plaça: Catedràtic d’universitat 

Departament: Economia Aplicada 

Àrea de Coneixement: Economia aplicada 

Perfil docent: Política econòmica 

Perfil investigador: Economia del medi ambient 

 
Resolució de la rectora, de 30 de març de 2020, per la qual es convoca concurs públic de promoció interna per 
a l’accés a una plaça de catedràtic en règim de contracte laboral, segons es detalla (DOGC núm. 8104, de 6 d’abril 

de 2020): 

 

Nombre de places: 1 

Referència: CL/20/32 

Identificador de la plaça: ACL00033 

Categoria de la plaça: Catedràtic laboral 

Departament: Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació 

Àrea de Coneixement: Psicologia bàsica 

Perfil docent: Psicologia del pensament 

Perfil investigador: 
Psicologia de l’esport; transicions de carrera, 
presa de decisions i carrera dual 

 
 
 

VI.1.2. Resolucions  
 
Resolució de la rectora, de 2 de març 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. 8083, de 12 de març de 2020): 
 

Referència: AL/19/414 

Nombre de places: 1 

Categoria: Agregat o agregada 

Àrea de coneixement o especialitat: Traducció i Interpretació 

Departament al qual està adscrita: 
Traducció i Interpretació i Estudis de l’Àsia 
Oriental 

Perfil docent: 
Iniciació a la traducció especialitzada 
anglès>castellà i anglès>català 

Perfil investigador: 
Traducció jurídica i interpretació en els serveis 
públics 

Adjudicació: Maria Carmen Bestué Salinas 

 
Resolució de la rectora, de 2 de març 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. 8083, de 12 de març de 2020): 
 

Referència: AL/19/414 

Nombre de places: 1 

Categoria: Agregat o agregada 

Àrea de coneixement o especialitat: Traducció i Interpretació 

Departament al qual està adscrita: Traducc 

Perfil docent: Enginyeria del software 

Perfil investigador: Computer vision; on-board Systems 

Adjudicació: Daniel Ponsa Mussarra 

 
Resolució de la rectora, de 2 de març de 2020, per la qual es fa públic el nomenament de la senyora Marta 
Martin Flix com a professora titular d’universitat del Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d’Immunologia, 

en l’àrea de coneixement de Biologia Cel·lular (BOE núm. 74, de 19 de març de 2020). 
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Resolució de la rectora, de 2 de març 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. 8083, de 12 de març de 2020): 
 

Referència: AL/19/425 

Nombre de places: 1 

Categoria: Agregat o agregada 

Àrea de coneixement o especialitat: 
Ciències de la Computació i Intel·ligència 
Artificial 

Departament al qual està adscrita: Ciències de la Computació 

Perfil docent: Enginyeria del software 

Perfil investigador: Computer vision; on-board Systems 

Adjudicació: Daniel Ponsa Mussarra 

 
Resolució de la rectora, de 3 de març de 2020, per la qual es fa públic el nomenament de la senyora María Pilar 

Segura Torres catedràtica d’universitat del Departament de Psicobiologia i Metodologia de les Ciències de la Salut 
en l’àrea de coneixement de Psicobiologia (BOE núm. 85, de 27 de març de 2020). 

 
Resolució de la rectora, de 4 de març 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. 8086, de 16 de març de 2020): 
 

Referència: AL/19/424 

Nombre de places: 1 

Categoria: Agregat o agregada 

Àrea de coneixement o especialitat: Ciències de la computació i intel·ligència artificial 

Departament al qual està adscrita: Ciències de la Computació 

Perfil docent: Base de dades 

Perfil investigador: Computer vision; documents analysis 

Adjudicació: Oriol Ramos Terrades 

 
Resolució de la rectora, de 4 de març 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. 8086, de 16 de març de 2020): 
 

Referència: AL/19/399 

Nombre de places: 1 

Categoria: Agregat o agregada 

Àrea de coneixement o especialitat: Història de la ciència 

Departament al qual està adscrita: Filosofia 

Perfil docent: Història de la ciència 

Perfil investigador: Ciència i cultura audiovisual 

Adjudicació: Carlos Tabernero Holgado 

 
Resolució de la rectora, de 5 de març 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. 8087, de 17 de març de 2020): 

 

Referència: AL/19/416 

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: Genòmica, proteòmica i interactòmica 

Perfil investigador: 
Estructura, funció i regulació del subtipus 
somàtics de la histona H1 a mamífers 

Adjudicació: Alicia Roque Córdova 

 
Resolució de la rectora, de 5 de març 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. 8087, de 17 de març de 2020): 
 

Referència: AL/19/402 

Nombre de places: 1 

Categoria: Agregat o agregada 

Àrea de coneixement o especialitat: Economia aplicada 
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Departament al qual està adscrita: Economia Aplicada 

Perfil docent: Economia internacional 

Perfil investigador: Organització industrial 

Adjudicació: Ángel Luís López Rodríguez 

 
Resolució de la rectora, de 9 de març 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. 8087, de 17 de març de 2020): 

 

Referència: AL/19/421 

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: Història de la psicologia 

Perfil investigador: 
Història de la psicologia amb perspectiva de 
gènere 

Adjudicació: Mònica Balltondre Pla 

 
Resolució de la rectora, de 9 de març 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. 8087, de 17 de març de 2020): 
 

Referència: AL/19/426 

Nombre de places: 1 

Categoria: Agregat o agregada 

Àrea de coneixement o especialitat: Microbiologia 

Departament al qual està adscrita: Genètica i Microbiologia 

Perfil docent: Microbiologia 

Perfil investigador: 
Quorum sensing en gramnegatius: 

desenvolupament d’estratègies antibacterianes 

Adjudicació: Daniel Yero Corona 

 
Resolució de la rectora, de 9 de març 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. 8094, de 24 de març de 2020): 

 

Referència: AL/19/398 

Nombre de places: 1 

Categoria: Agregat o agregada 

Àrea de coneixement o especialitat: Economia aplicada 

Departament al qual està adscrita: Economia Aplicada 

Perfil docent: Economia sectorial 

Perfil investigador: Economia del transport 

Adjudicació: Jordi Perdiguero Garcia 

 

Resolució de la rectora, de 10 de març 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. 8094, de 24 de març de 2020): 
 

Referència: AL/19/408 

Nombre de places: 1 

Categoria: Agregat o agregada 

Àrea de coneixement o especialitat: Didàctica de l’expressió musical 

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

Corporal 

Perfil docent: Didàctica de la música en educació infantil 

Perfil investigador: Didàctica de la música i ensenyament globalitzat 

Adjudicació: Laia Viladot Vallverdú 

 
Resolució de la rectora, d’11 de març de 2020, per la qual es fa públic el nomenament de la senyora Sandra 
Saura Mas professora titular d’universitat del Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d’Ecologia en 

l’àrea de coneixement d’ecologia (DOGC núm. 8095, de 25 de març de 2020). 
 



BOUAB Núm. 182  -  Març / 2020    pàg. 48 
 

 

Butlletí Oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona 

Resolució de la rectora i el director general de l’Hospital Universitari Parc Taulí Sabadell, d’11 de març 
de 2020, per la qual es fa públic el resultat d’un concurs per a la provisió d’una plaça de professorat agregat en 
règim laboral per ocupar un plaça assistencial, segons es detalla (DOGC núm. 8096, de 26 de març de 2020): 
 

Referència: AL/19/431 

Nombre de places: 1 

Categoria: Professor agrgat 

Àrea de coneixement: Cirurgia 

Especialitat: Cirurgia general i de l’aparell digestiu 

Departament al qual està adscrita: Cirurgia 

Categoria assistencial: Facultatiu especialista 

Perfil docent: 
Medicina I Cirurgia III: cirurgia general i 
digestiva 

Perfil investigador: Cirurgia colorectal 

Destí: Hospital Universitari Parc Taulí de Sabadell 

Adjudicació: Javier Serra Aracil 

 
Resolució de la rectora, d’11 de març 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. 8095, de 25 de març de 2020): 

 

Referència: AL/19/407 

Nombre de places: 1 

Categoria: Agregat o agregada 

Àrea de coneixement o especialitat: Didàctica de l’expressió musical 

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

Perfil docent: Didàctica de la música en educació primària 

Perfil investigador: 

Didàctica de la música; projectes escolars 

transdisciplinars i escènics per a la innovació a 
través de la música 

Adjudicació: Albert Casals Ibáñez 

 
Resolució de la rectora, de 12 de març 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. 8095, de 25 de març de 2020): 
 

Referència: AL/19/423 

Nombre de places: 1 

Categoria: Agregat o agregada 

Àrea de coneixement o especialitat: Farmacologia 

Departament al qual està adscrita: Farmacologia, Terapèutica i Toxicologia 

Perfil docent: Farmacologia 

Perfil investigador: Farmacologia microvascular 

Adjudicació: Francesc Jiménez Altayó 

 
Resolució de la rectora, de 12 de març 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. 8095, de 14 de març de 2020): 

 

Referència: AL/19/413 

Nombre de places: 1 

Categoria: Agregat o agregada 

Àrea de coneixement o especialitat: Traducció i interpretació 

Departament al qual està adscrita: 
Traducció i Interpretació i Estudis de l’Àsia 
Oriental 

Perfil docent: Idioma i traducció C4 japonès 

Perfil investigador: 
Localitzador de videojocs japonesos i videojocs 
en llengua anglesa i accessibilitat als videojocs 

Adjudicació: Maria Carme Mangiron Hevia 

 

Resolució de la rectora, de 18 de març 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. 8099, de 30 de març de 2020): 
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Referència: AL/19/419 

Nombre de places: 1 

Categoria: Agregat o agregada 

Àrea de coneixement o especialitat: Electrònica 

Departament al qual està adscrita: Enginyeria Electrònica 

Perfil docent: Fonaments de senyals i sistemes 

Perfil investigador: 
Electrònica, fiabilitat en dispositius i circuits 
nanoelectrònics 

Adjudicació: Javier Martín Martínez 

 
Resolució de la rectora, de 19 de març 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. 8099, de 30 de març de 2020): 
 

Referència: AL/19/392 

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: Adquisició i processament del llenguatge 

Perfil investigador: 
Adquisició del discurs oral i escrit en llengües 
primeres i llengües segones 

Adjudicació: Melina Aparici Aznar 

 
Resolució de la rectora, de 19 de març 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. 8099, de 30 de març de 2020): 
 

Referència: AL/19/403 

Nombre de places: 1 

Categoria: Agregat o agregada 

Àrea de coneixement o especialitat: Estudis de l’Àsia Oriental 

Departament al qual està adscrita: 
Traducció i Interpretació i Estudis de l’Àsia 
Oriental 

Perfil docent: Xinès modern 

Perfil investigador: 
Didàctica del xinès com a llengua estrangera i 
traducció del xinès a l’espanyol i al català 

Adjudicació: Helena Casas Tort 

 
Resolució de la rectora, de 24 de març 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. 8102, de 2 d’abril de 2020): 
 

Referència: AL/19/417 

Nombre de places: 1 

Categoria: Agregat o agregada 

Àrea de coneixement o especialitat: Genètica 

Departament al qual està adscrita: Genètica i Microbiologia 

Perfil docent: Proteòmica i interactòmica (Grau en Genètica) 

Perfil investigador: 
Anàlisi, visualització i interpretació de la 
diversitat genòmica seguint una aproximació 

bioinformàtica 

Adjudicació: Sònia Casillas Viladerrams 

 
Resolució de la rectora, de 14 de març 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. 8102, de 2 d’abril de 2020): 
 

Referència: AL/19/434 

Nombre de places: 1 

Categoria: Agregat o agregada 

Àrea de coneixement o especialitat: Sociologia 

Departament al qual està adscrita: Sociologia 

Perfil docent: Sociologia de la religió 
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Perfil investigador: Religió, diversitat, convivència i política pública 

Adjudicació: Avraham Yehudah Astor 

 
Resolució de la rectora, de 23 de març 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. 8012, de 2 d’abril de 2020): 
 

Referència: AL/19/412 

Nombre de places: 1 

Categoria: Agregat o agregada 

Àrea de coneixement o especialitat: Traducció i interpretació 

Departament al qual està adscrita: 
Traducció i Interpretació i Estudis de l’Àsia 
Oriental 

Perfil docent: Idioma i traducció C1 italià 

Perfil investigador: 

Història de la traducció i recepció de la literatura 

italiana en les cultures catalana, espanyola i 
hispanoamericana 

Adjudicació: Miquel Edo Julià 

 
 

 

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

 

VI.2.1. Convocatòries  
 
Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 2 de 

març de 2020, per la qual es convoca concurs públic de lliure designació d’una plaça de cap d’oficina, segons es 
detalla: 

 

Denominació: Cap d’oficina 

Grup: 1 

Complement: C 

Destinació: Oficina de Contractació Administrativa i Compres 

Tipologia de contracte: Indefinit 

Horari: De 9:00 a 17:30 

 
Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 2 de 
març de 2020, per la qual es convoca concurs intern de trasllat i/o promoció, per a la provisió de 2 places, 1 de 
responsable d’Operacions i Sistemes i 1 responsable de Comunicacions, segons es detalla: 

 

Codi Grup CLT Denominació i destinació Horari 

L00579 1 E 
Responsable d’Operacions i Sistemes – Unitat d’Operacions i 

Sistemes (Servei d’Informàtica) 
De 09:00 a 17:30 

L02733 1 E 
Responsable de Comunicacions – Unitat de Comunicacions 

(Servei d’Informàtica) 
De 09:00 a 17:30 

 
Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 

rectora, de 2 de març de 2020, per la qual es convoca concurs intern de trasllat i/o promoció, per a la provisió 
d’una plaça de tècnic/a superior, segons es detalla: 
 

Codi Grup CLT Denominació i destinació Horari 

L04761 1 Q 
Unitat de Formació i Desenvolupament Professional – Àrea de 

Desenvolupament de Persones i Suport Tècnic 
De 90:00 a 17:30 

 
Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 3 de 
març de 2020, per la qual es convoca concurs específic, pel torn de trasllat i/o promoció, per a la provisió de 4 
places d’administratiu/iva responsable, segons es detalla: 

 

CODI NIVELL DESTINACIÓ HORARI (teòric) 

F01395 C1 22.1 Administració – Servei de Llengües 9:00 – 17:30 



BOUAB Núm. 182  -  Març / 2020    pàg. 51 
 

 

Butlletí Oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona 

F09923 C1 22.1 
Unitat de Mobilitat Professional Internacional – Servei 

d’Ocupabilitat 
9:00 – 17:30 

F04283 C1 22.1 
Unitat d’Orientació, Pràctiques i Inserció Laboral – Servei 

d’Ocupabilitat 
9:00 – 17:30 

F05855 C1 22.1 Unitat d’Orientació, Pràctiques i Inserció 9:00 – 17:30 

 
Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 3 de 
març de 2020, per la qual es convoca concurs específic, pel torn de trasllat i/o promoció, per a la provisió de 4 

places d’administratiu/iva responsable, segons es detalla: 
 

CODI NIVELL DESTINACIÓ HORARI (teòric) 

F01203 C1 22.1 
Unitat d’Anàlisi d’Estructures – Àrea de Desenvolupament de 

Persones i Suport Tècnic 
9:00 – 17:30 

F04993 C1 22.1 Unitat de Gestió de Recursos – Àrea de Gestió de la Recerca 9:00 – 17:30 

F01249 C1 22.1 Unitat de Nòmines – Àrea de Gestió de Persones 9:00 – 17:30 

F01655 C1 22.1 
Gestió Econòmica – Administració de Dret i de Ciències Polítiques i 

Sociologia 
9:00 – 17:30 

 
Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 4 de 
març de 2020, per la qual es convoca concurs específic, pel torn de trasllat i/o promoció, per a la provisió de 4 
places d’administratiu/iva especialista (àmbit biblioteques), segons es detalla: 

 

CODI NIVELL DENOMINACIÓ DESTINACIÓ HORARI (Teòric) 

F02707 C1 21 
Administratiu/va 

especialista 
d’adquisicions 

Biblioteca de Ciències Socials – Ad. de Centre de 
Dret i de CC. Polítiques i Sociologia 

9 – 17:30 

F02243 C1 21 

Administratiu/va 
especialista 

responsable de 

tarda 

Biblioteca de Ciències Socials – Ad. Centre de Dret 
i de CC. Polítiques i Sociologia 

14 – 21:30 

F02221 C1 21 
Administratiu/va 
especialista de 

préstec 

Biblioteca de Ciències Socials – Ad. De Centre de 
Dret i de CC. Polítiques i Sociologia 

9 – 17:30 

F01519 C1 21 
Administratiu/va 
especialista de 

préstec 

Biblioteca de Ciència i Tecnologia – Ad. De Centre 
de Ciències i de Biociències 

9 – 17:30 

 
Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 10 de 
març de 2020, per la qual es convoca concurs específic, pel torn de trasllat i/o promoció, per a la provisió de 4 
places d’administratiu/iva responsable, segons es detalla: 
 

CODI NIVELL DESTINACIÓ 
HORARI 
(teòric) 

F02727 C1 22.1 Unitat tècnica de Doctorat – Administració d’Espais de la Zona Cívica 9:00 – 17:30 

F02621 C1 22.1 Unitat d’Assessorament i Atenció a l’Usuari – Àrea d’Afers Acadèmics 9:00 – 17:30 

F01143 C1 22.1 Unitat tècnica de Processos Acadèmics – Àrea d’Afers Acadèmics 9:00 – 17:30 

F01183 C1 22.1 Unitat Tècnica de Processos Acadèmics – Àrea d’Afers Acadèmics 9:00 – 17:30 

 

Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 10 de 
març de 2020, per la qual es convoca concurs específic per a la provisió d’una plaça de gestor/a acadèmic/a i de 
serveis, segons es detalla: 
 

CODI CATEGORIA DESTINACIÓ HORARI (teòric) 

F03621 A2 24.6s 
Gestió Acadèmica i de Serveis – Administració de Centre de 

l’Escola d’Enginyeria 
9:00 – 17:30 
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VI.2.2. Resolucions  
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de la rectora, de 3 de març de 2020, 

per la qual es resol la convocatòria del procés selectiu per a la contractació temporal d’un cap de projectes, amb 
destinació al Gabinet del Rectorat i s’adjudica la plaça a la senyora Mireia Galí Reyes. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de la rectora, de 6 de març de 2020, 
per la qual es fa pública la relació definitiva de persones aspirants admeses i excloses en la convocatòria de proves 
selectives, pel sistema de concurs oposició, per a l’accés a 3 places de l’escala tècnica de gestió (Subgrup A1), ref. 

2020A1CO01, que estarà exposada al tauler d’anuncis electrònic de la Seu Electrònica de la UAB (DOGC núm. 8086, 
de 16 de març de 2020). 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 6 de 

març de 2020, per la qual es corregeixen dues errades en el text de la resolució de 20 de febrer de 2020, per la 
qual es resol reincorporar 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: 
 

On diu: “s’ha incorporat un funcionari de carrera en pràctiques amb efectes 7 de gener de 2020” 

Ha de dir: “s’ha incorporat un funcionari de carrera amb efectes de 7 de gener de 2020” 

 

On diu: “Cessament del nomenament de gestor interí, de 3 d’octubre de 2018...” 

Ha de dir: “Cessament del nomenament de gestor interí, de 3 de setembre de 2018...” 

 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 6 de 
març de 2020, per la qual es corregeix una errada en el text de la resolució de 20 de febrer de 2020, per la qual 
es resol reincorporar 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 ui Comunicació 

Audiovisual: 

 

On diu: “Cessament del nomenament de gestor interí, d’11 d’octubre de 2018...” 

Ha de dir: “Cessament del nomenament de gestor interí, de 17 de setembre de 2018...” 

 

Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 6 de 
març de 2020, per la qual es corregeixen dues errades en el text de la resolució de 20 de febrer de 2020, per la 
qual es resol incorporar 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:  
 

On diu: 
“adscrivint-lo a la plaça (F01547) amb destinació a la Gestió Econòmica de la Facultat de 
Ciències de la Comunicació...” 

Ha de dir: 
“adscrivint-lo, provisionalment, a la plaça (F01547) amb destinació a la Gestió Econòmica 
de la facultat de Ciències de la Comunicació....” 

  

On diu: “Cessament del nomenament de gestor interí, de 3 d’octubre de 2018...” 

Ha de dir: “Cessament del nomenament de gestor interí, de 3 de setembre de 2018...” 

 

Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 6 de 
març de 2020, per la qual es concedeix a la senyora Maria del Mar Payerols Santamaria, personal funcionari de 
carrera de l’escala administrativa, l’excedència voluntària per interès particular, per un període mínim de dos anys. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de la rectora, de 6 de març de 2020, 
per la qual es fa pública la relació definitiva de persones aspirants admeses i excloses en la convocatòria de proves 
selectives, pel sistema de concurs oposició, per a l’accés a una plaça de l’escala tècnica de gestió (subgrup A1), ref. 

2020A1CO03, que estarà exposada al tauler d’anuncis electrònic de la Seu Electrònica de la UAB (DOGC núm. 8086, 
de 16 de març de 2020). 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, d’11 de 
març de 2020, per la qual s’adscriu, amb caràcter provisional, a la senyora Maria Dolores Parejo Serrano, tècnica 

especialista laboral, al Servei d’Informàtica Distribuïda de la Facultat de Veterinària. 
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Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, d’11 de 
març de 2020, per la qual s’encarrega, amb caràcter provisional, les funcions i les responsabilitats del lloc de treball 
F01965 de gestora departamental del departament d’Economia i Història Econòmica de la Facultat d’Economia i 
Empresa, a la senyora Teresa Badia Ricart. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, d’11 de 

març de 2020, per la qual es concedeix al senyor Gregorio Mentabarre García, tècnic superior laboral, l’excedència 
per incompatibilitat per a prestar serveis a la Universitat de Lleida. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, d’11 de 
març de 2020, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora Laura Vea Rodríguez, funcionària de l’escala 
administrativa, que ocupa la plaça F02039, d’administrativa responsable, amb destinació al Departament de Teories 

de l’Educació i Pedagogia Social. 
 

Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, d’11 de 
març de 2020, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, al senyor Josep Antoni Bonilla Hontoria, funcionari de 
l’escala de Gestió, per a ocupar la plaça F02791, de gestor/a acadèmic/a, amb destinació a la Gestió Acadèmica de 
la Facultat de Filosofia i Lletres. 
 

Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, d’11 de 
març de 2020, per la qual s’encarrega, amb caràcter provisional, les funcions i les responsabilitats del lloc de treball 
F01683, de gestora de Programació Docent, de la Gestió Acadèmica i de Serveis de la Facultat de Traducció i 
d’interpretació, a la senyora Rosa María Marín Moreno. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, d’11 de 
març de 2020, per la qual s’adscriu, amb caràcter provisional, a la senyora Maria Elena Martin Blanco, tècnica 

superior laboral, a la Unitat de Gestió de la Programació i la Qualitat Acadèmiques. Fer seguiment de la seva 
adaptació i valorar en un màxim de 3 mesos i conjuntament amb la Direcció de l’Escola de Postgrau, la incorporació 
definitiva. 

 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, d’11 de 
març de 2020, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora Maria Angeles Rozas Liras, funcionària de l’escala 

administrativa, que és titular de la plaça F03663, d’administrativa, amb destinació al Departament de Teories d 
l’Educació i Pedagogia Social. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora d’11 de 
març de 2020, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora Silvia Bau Redón, funcionària de l’escala 
administrativa, que és titular de la plaça F02039, amb destinació al Departament de Teories de ‘Educació i Pedagogia 
Social. 

 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, d’11 de 
març de 2020, per la qual s’encarrega, amb caràcter provisional, les funcions i les responsabilitats del lloc de treball 
F01679, de gestora d’Afers Acadèmics, de la Gestió Acadèmica i de Serveis de la Facultat de Traducció i 
d’Interpretació, a la senyora Rosa María Marín Moreno. 

 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, d’11 de 

març de 2020, per la qual es concedeix a la senyora Montserrat Ruiz Molina, l’excedència voluntària per 
incompatibilitat de l’escala d’administrativa, per prestar serveis com a funcionària interina de l’escala de gestió. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, d’11 de 
març de 2020, per la qual s’adscriu, amb caràcter provisional, a la senyora Ghizlane El Korchi Zeriouh, tècnica 
especialista laboral, al Departament de Sanitat i Anatomia Animals de la Facultat de Veterinària. 

 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, d’11 de 
març de 2020, per la qual s’autoritza la reincorporació, del senyor Jose Antonio Pablos Recio, al servei actiu de 
l’escala de gestió, adscrivint-lo provisionalment a l’Administració de Dret, Polítiques i de Sociologia. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, d’11 de 
març de 2020, per la qual es concedeix a senyor Oscar Ruiz Gómez, l’excedència voluntària per incompatibilitat de 

l’escala administrativa, per passar a prestar serveis com a interí de l’escala de gestió. 
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Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, d’11 de 
març de 2020, per la qual es reincorpora al senyor Hèctor Vizcaino Tobarra, funcionari de l’escala administrativa, 
ala plaça F01859, amb destinació al Servei Assistencial de Salut. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, d’11 de 
març de 2020, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Maria Eugenia Parodi Sabatte, tècnica 

superior laboral, per ocupar la plaça L08273, de tècnic/a d’àmbit, amb destinació a la Oficina de Qualitat Docent. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, d’11 de 
març de 2020, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Ariadna Garcia Esteban, tècnica superior 
laboral, per ocupar la plaça L00225, de tècnic/a d’àmbit, amb destinació a la Oficina de Qualitat Docent. 
 

Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, d’11 de 
març de 2020, per la qual es concedeix al senyor Antonio Jesús Ramírez, l’excedència voluntària sense reserva de 

lloc de treball, per un període mínim de quatre mesos i màxim de quinze anys. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 12 de 
març de 2020, per la qual s’adscriu, amb caràcter provisional, amb un encàrrec de funcions a la senyora Maria 
Jesus Nebrera Navas, funcionària de carrera de l’escala de gestió, a la plaça F02483, com a gestora acadèmica de 

la Facultat de Psicologia, fins a la cobertura per un titular. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 17 de 
març de 2020, per la qual es deixa  sense efectes el complement personal de durada determinada a la senyora 
Nuria Sánchez Gallego. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 21 de 

març de 2020, per la qual s’adscriu, amb caràcter provisional, al senyor Antoni Sanchez Magaz, funcionari de 
l’escala administrativa, per ocupar la plaça F05757, d’administratiu, amb destinació a la Unitat Tècnica de l’Àrea de 
Desenvolupament de Persones i Suport Tècnic. 

 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 21 de 
març de 2020, per la qual s’encarrega, amb caràcter provisional, a la senyora Montserrat Reyes Valdes, adjunta 

d’SLiPI, les tasques com a cap de l’SLiPI de la Facultat de Lletres i de Psicologia. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 21 de 
març de 2020, per la qual es concedeix a la senyora Cristina Ulloa Padilla l’excedència voluntària per incompatibilitat 
de l’escala administrativa, per passar a prestar serveis com a personal laboral de la UAB. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 21 de 

març de 2020, per la qual es concedeix al senyor Ramon García Sedó l’excedència voluntària, per un període mínim 
de quatre mesos i màxim de quinze anys. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 21 de 
març de 2020, per la qual es cessa amb motiu de la seva renúncia el senyor Valentín Ferran Redero. 

 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 25 de 

març de 2020, per la qual es nomena la senyora Cristina Espin López, funcionària en pràctiques de l’escala de 
gestió, per tal d’ocupar la plaça de Gestora (F06719), amb destinació l’Escola de Doctorat. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 25 de 
març de 2020, per la qual es concedeix a la senyora Susana Gough Cano, funcionària de carrera de l’escala 
administrativa, l’excedència per incompatibilitat per a passar a prestar serveis a la Universitat Pompeu Fabra. 

 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 25 de 
març de 2020, per la qual es recataloga el lloc de treball d’administratiu/iva especialista (F03449), grup C1, nivell 
21 en administratiu/iva responsable, grup C1, nivell 22.1, que ocupa la senyora Cristina Espin López. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 31 de 
març de 2020, per la qual s’encarrega, amb caràcter provisional, a la senyora Monserrat Catafal Benito, funcionària 

de carrera de l’escala tècnica, cap de Biblioteca de Ciències Socials, les funcions per acumulació de tasques de la 

gestió i coordinació de l’Administració de Centre de la Facultat d’Economia i Empresa. 
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Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 31 de 
març de 2020, per la qual es denega la reincorporació de la senyora Francesca Hernández García al servei actiu. 
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