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

 
 
 
 

I.1. Comissions del Consell Social 

 
 

I.1.1. Comissió Econòmica 
[tornar a l’índex] 

 
ACORDS 

 
Acord 22/2020, de 24 d’abril, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
 
S'acorda : 
 
 Aprovar l’acta de la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el dia 14 de febrer de 2020. 

 
  
Acord 23/2020, de 24 d’abril, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 

Vist l’article 89.f de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 
 
Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB. 
 
Vist l’acord de Govern de la Generalitat de Catalunya presentat per la gerència pel qual s’autoritza a la Universitat 
Autònoma de Barcelona a formalitzar préstecs o bestretes reemborsables per un import màxim de 629.365,50 euros 
associats a un conveni a signar amb el Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats . 

 
Vist l’informe presentat per la Gerència (document 2). 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors 
 
S'acorda: 
     

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

 
1)    Ratificar l’endeutament de la UAB amb el Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats autoritzat pel Govern de 
la Generalitat de Catalunya en data 25 de febrer de 2020, en els termes que consten en el document 1. 
 
2)    Encarregar al Gerent i a la vicegerent d’Economia, el seguiment d’aquest acord. 

  
 
Acord 24/2020, de 24 d’abril, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 
Vist l’acord CE 134/2019, pres per la Comissió Econòmica reunida el dia 13 de desembre de 2019, en virtut del qual 

s’acorda: 1)Aprovar les tarifes del Servei d’Activitat Física de la UAB corresponents a l’exercici 2020, d’acord amb el 
que consta en el document 1; 2) Comunicar el present acord a la vicegerent d’Economia i al director del Servei 
d’Activitat Física, per tal que es duguin a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 

 
Vista la proposta de la Vicegerent d’Economia de la UAB de modificació de les tarifes del Servei d’Activitat Física de 
la UAB per a l’exercici 2020 i les tarifes resultants de l’aplicació de la modificació esmentada. 
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Vist l’article 89, apartat i, de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 
 

Vist l’article 28.3 apartat c, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Atès l’acord número CE 68/2019 que deixa sense efecte l’acord 16 bis/2008 pres per la Comissió Econòmica del 
Consell Social de 19 de juny. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 

 
S'acorda : 
 
1)    Aprovar la modificació de les tarifes del Servei d’Activitat Física de la UAB corresponents a l’exercici 2020 
d’acord amb el que consta en el document 1 i actualitzar el document 1 aprovat en acord CE 134/2019, de 13 de 

desembre segons el que consta en el document 2. 
 

2)    Comunicar el present acord a la vicegerent d’Economia i al director del Servei d’Activitat Física, per tal que es 
duguin a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 
  
 
Acord 25/2020, de 24 d’abril, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 

 
Vista la proposta de la Vicegerent d’Economia en relació les tarifes de les activitats del SAF del curs 2020-2021 i del 
Campus d’estiu del SAF per a l’any 2020.  
 
Vist l’article 89, apartat i, de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 
 

Vist l’article 28.3 apartat c, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Atès l’acord número CE 68/2019 que deixa sense efecte l’acord 16 bis/2008 pres per la Comissió Econòmica del 
Consell Social de 19 de juny. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  
 

S'acorda : 
 
1)    Aprovar les tarifes de les activitats del SAF del curs 2020-2021 i del Campus d’estiu del SAF de l’any 2020, 
d’acord amb el que consta en el document 1. 
 
2)    Comunicar el present acord a la vicegerent d’Economia i al director del Servei d’Activitat Física, per tal que es 
duguin a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 

  

 
Acord 26/2020, de 24 d’abril, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 

Vist l’article 28.4. d) del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Vist que en la reunió de la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el mes de febrer de 2020 es sol•licita que 
en la propera reunió s’informi sobre la justificació de projectes de la UAB i la motivació de la desviació produïda en 
l’any 2019, a efectes de cercar vies de millora. 
 
Vista la documentació elaborada per la vicegerència d’Economia de la UAB  

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

 
La Comissió Econòmica del Consell Social es dóna per assabentada de la informació sobre la justificació de projectes 
de la UAB en l’any 2019. 
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Acord 27/2020, de 24 d’abril, de la Comissió Econòmica del Consell Social 

 
Exposició de motius 
 
Vist el tancament provisional del pressupost de la UAB finalitzat a 31 de desembre de 2019.  
 
Vist l’acord 016/2020 de la Comissió d’Economia i d’Organització delegada del Consell de Govern reunida el dia 4 de 

març de 2020, en virtut del qual s’acorda informar favorablement de la liquidació provisional del pressupost 
corresponent a l’exercici finalitat el 31 de desembre de 2019. 
 
Vist que en aquest punt de l’ordre del dia s’informarà sobre la previsió de tancament del pressupost de la UAB 
corresponent a l’exercici 2019.  

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

 
S'acorda : 
 
1)    La Comissió Econòmica es dóna per assabentada de la previsió de tancament del pressupost de la UAB 
corresponent a l’exercici 2019. 
 
2)    Presentar al Ple del Consell Social la informació sobre la previsió de tancament del pressupost de la UAB 

corresponent a l’exercici 2019. 
  
 
Acord 28/2020, de 24 d’abril, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 

 
Vista la informació elaborada per la Gerència sobre el seguiment del Pla d’Inversions Universitàries per a l’exercici 
de 2018 presentada a la Comissió d’Economia i Organització de 6 de març de 2019. 
 
Vist l’acord 020/2020 de la Comissió d’Economia i d’Organització reunida el 4 de març de 2020, en virtut del qual 
s’acorda aprovar el seguiment de l’execució del Pla d’Inversions Universitàries pel 2019. 
 

Vist l’article 28.4 apartat d del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
S'acorda: 
 
La Comissió Econòmica es dóna per assabentada del seguiment de l’execució del Pla d’Inversions Universitàries de 

la UAB corresponent a l’any 2019. 

  
 
Acord 29/2020, de 24 d’abril, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 

 
Atesa la proposta de la Gerència sobre la programació del Pla d’Inversions Universitàries (PIU) de la UAB 
corresponent a l’any 2020 i que el document presentat conté informació relativa a les quantitats programades per 
a l’exercici 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 89.d) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya, en relació a les funcions 
econòmiques, pressupostàries i patrimonials del Consell Social.  

 
Vist l’article 123.1) dels Estatuts de la UAB. 
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Vist l’article 28.3.g) del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Vist l’acord 021/2020 pres per la Comissió d’Economia i Organització, delegada  del Consell de Govern, de 4 de març 

de 2020, en virtut del qual s’aprova la proposta de programació del PIU 2020. 
  
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  
 

S'acorda : 
 
La Comissió Econòmica es dóna per assabentada de la programació del Pla d’Inversions Universitàries de la UAB de 
l’exercici 2020. 
  

 
Acord 30/2020, de 24 d’abril, de la Comissió Econòmica del Consell Social 

 
 
Exposició de motius 
 
Vist l’acord PLE 74/2018 pres pel Ple del Consell Social reunit el 19 de desembre, en virtut del qual s’aprova informar 
favorablement el Ple del Consell Social sobre l’aprovació del pressupost de la UAB per a l’exercici 2019. 
 

Vist l’acord PLE 73/2019 pres pel Ple del Consell Social reunit el 10 de desembre, en virtut del qual s’aprova el 
document “Criteris bàsics de la pròrroga del pressupost UAB 2019 fins a l’aprovació del pressupost UAB 2020”. 
 
Vist l’acord PLE 09/2020 pres pel Ple del Consell Social extraordinari en data 25 de març de 2020 en virtut del qual 
s’acorda: 1)Aprovar  la  modificació  dels  “Criteris  bàsics  de  la  pròrroga  del  pressupost  UAB  2019 fins a 
l’aprovació del pressupost UAB 2020”, d’acord amb el que consta en el document 1; 2)Encarregar  al  vicerector  

d’Economia  i  de  Campus  l'execució  i  el  seguiment  d’aquests acords; 3)Comunicar  al  vicerector  d’Economia  
i  de  Campus  i  al  gerent  de  la  UAB  el  present acord. 
 
Atesa la situació econòmica que afecta a tot el país i també a les universitats i que, en el marc de la normativa 
estatal i autonòmica d’aplicació, és del tot imprescindible l’assoliment de l’equilibri del pressupost. 
 
Vist l’informe sobre el seguiment de l’execució del Pressupost de la UAB de l’exercici 2020 presentat per la Gerència 

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

Vist l’article 28.3.g) del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 

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

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

Acord 31/2020, de 24 d’abril, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 

Vist que la rectora de la UAB informa amb data 26 de febrer de 2019 sobre les  baixes de l’inventari general de drets 
i béns de la UAB, en relació als béns mobles per valor inferior a 1.500 euros en casos de robatoris, 
deterioraments/deixalleria, vendes o donacions a terceres persones .  
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Vist l’article 89 apartat k de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 
 

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. 
 
Vist l’article 28.2. apartat g, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social. 

 
Vist l’acord PLE 18/2015 pres pel Ple del Consell Social de 30 d’abril de 2015 en virtut del qual s’autoritza el/la 
rector/a 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’acord 024/2020 pres per la Comissió d’Economia i d’Organització, delegada del Consell de Govern de la UAB, 
de 4 de març de 2020, en virtut del qual s’acorda: 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, segons document annex; 
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. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  

 
S'acorda : 
 
La Comissió Econòmica del Consell Social de la UAB es dóna per assabentada de la baixa, en l’exercici 2019, de 
l’inventari general de la UAB dels béns mobles amb valor inferior a 1.500 euros, d’acord amb el que consta en el 
document 1. 

  
 
Acord 32/2020, de 24 d’abril, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 
Atesa la sol•licitud presentada per la Gerència de la UAB en relació a la proposta de modificacions de crèdit del 

pressupost de la UAB a 28 de febrer de 2020. 
 
Vist l’article 89.g de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya.  
 
Vist l’article 28.2.b del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 

 

S'acorda : 
 
1)    Aprovar les modificacions de crèdit del pressupost de la UAB a 28 de febrer de 2020, d’acord amb el que consta 
en el document 1. 
 

2)    Comunicar aquest acord al Gerent i a la vicegerent de l’àmbit econòmic de la UAB, per tal que es duguin a 
terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 
  
 
Acord 33/2020, de 24 d’abril, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 

 
Atesa la sol·licitud presentada per la Gerència de la UAB en relació a la proposta de modificacions de crèdit del 
pressupost de la UAB a 31 de març de 2020 (document 1). 
 

Vist l’article 89.g de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya.  
 
Vist l’article 28.2.b del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
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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 març de 2020, d’acord amb el que consta 
en el document 1. 
 
2)    Comunicar aquest acord al Gerent i a la vicegerent de l’àmbit econòmic de la UAB, per tal que es duguin a 

terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 
  
 
Acord 34/2020, de 24 d’abril, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 

Exposició de motius 
  

 
Vist el certificat del vicerector d’Economia i Campus d’existència de crèdit suficient per atendre la despesa 
corresponent a la contractació núm. 8/2020 de subministrament i instal•lació de la xarxa core campus de la UAB . 
 
Vist el que estableix la base d’execució 22 del pressupost de la UAB per al 2019, aprovat en sessió plenària del 
Consell Social, acord PLE 74/2018, de 19 de desembre de 2018 i l’acord PLE 73/2019 de 10 de desembre de 2019. 
 

Vist el que disposen els articles 47 i 47 bis i 73,2 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària 
pel que fa als compromisos de despeses de caràcter pluriennal i l’existència de crèdit pressupostari suficient per 
atendre-les. 
 
Vist l’article 89.d de la llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 

Vist el que disposa l’article 28.3.g del reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Vist el que disposa  l’article 116.3 de la Llei  9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, el qual 
estableix literalment: “Asimismo, deberá incorporarse el certificado de existencia de crédito o, en el caso de 
entidades del sector público estatal con presupuesto estimativo, documento equivalente que acredite la existencia 
de financiación, y la fiscalización previa de la intervención, en su caso, en los términos previstos en la Ley 47/2003, 
de 26 de noviembre, General Presupuestaria”.  

 
Vist que en la reunió de la Comissió d’Economia i d’Organització delegada del Consell de Govern de data de 22 d’abril 
de 2020 es presenta la proposta d’acord següent: PRIMER. Aprovar la proposta de despeses pluriennals corresponent 
a la contractació número 8/2020 corresponent a la contractació de despeses de subministrament i instal•lació de la 
xarxa core campus la UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA, que s’annexa. SEGON. Elevar aquest acord al  
Consell Social  per tal que exerceixi les seves competències. TERCER. Encarregar als responsables dels àmbits 
econòmics dins l’equip de govern i la Gerència l'execució i el seguiment d’aquests acords. 

 

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

 
1)    Aprovar la proposta de despeses pluriennals corresponents a la contractació número 8/2020 relativa a lla 
contractació del servei de subministrament i instal•lació de la xarxa core campus de la UAB, d’acord amb el que 
consta en el document 1.  
     
2)    Encarregar al vicerector d’Economia i de Campus i la vicegerent de l’Àmbit Econòmic de la UAB l'execució i el 
seguiment d’aquest acord. 

 
3)    Comunicar el present acord a la vicegerent de l’Àmbit Econòmic i a la Unitat de Contractació Administrativa de 
la UAB. 
  

 
 
Acord 35/2020, de 24 d’abril, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
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Exposició de motius 
 

Vist el certificat del vicerector d’Economia i Campus d’existència de crèdit suficient per atendre la despesa 
corresponent a la contractació núm. CONSU-9/2020 del servei de monitoratge esportiu per al Servei d’Activitat Física 
de la UAB (document 1). 
 
Vist el que estableix la base d’execució 22 del pressupost de la UAB per al 2019, aprovat en sessió plenària del 
Consell Social, acord PLE 74/2018, de 19 de desembre de 2018 i l’acord PLE 73/2019 de 10 de desembre de 2019. 

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

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

Vist el que disposa l’article 28.3.g del reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Vist el que disposa  l’article 116.3 de la Llei  9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, el qual 
estableix literalment: “Asimismo, deberá incorporarse el certificado de existencia de crédito o, en el caso de 
entidades del sector público estatal con presupuesto estimativo, documento equivalente que acredite la existencia 
de financiación, y la fiscalización previa de la intervención, en su caso, en los términos previstos en la Ley 47/2003, 
de 26 de noviembre, General Presupuestaria”.  

 
Vist que en la reunió de la Comissió d’Economia i d’Organització delegada del Consell de Govern de data de 22 d’abril 
de 2020 es presenta la proposta d’acord següent: PRIMER. Aprovar la proposta de despeses pluriennals corresponent 
a la contractació número Consu-9/2020 corresponent al servei de monitoratge esportiu per al Servei d’Activitat 
Física de la UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA, que s’annexa. SEGON. Elevar aquest acord al  Consell Social  
per tal que exerceixi les seves competències. TERCER. Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins 

l’equip de govern i la Gerència l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.  
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors i documentació continguda en la part expositiva,  
 
S'acorda : 

 
1)    Aprovar la proposta de despeses pluriennals corresponents a la contractació número CONSU-9/2020 relativa al 
servei de de monitoratge esportiu per al Servei d’Activitat Física de la UAB, d’acord amb el que consta en el document 
1.  
     
2)    Encarregar al vicerector d’Economia i de Campus i la vicegerent de l’Àmbit Econòmic de la UAB l'execució i el 
seguiment d’aquest acord. 

 

3)    Comunicar el present acord a la vicegerent de l’Àmbit Econòmic i a la Unitat de Contractació Administrativa de 
la UAB. 
 
 
 

I.2. Consell de Govern 
[tornar a l’índex] 

 

Acord  45/2020, de 16 d’abril, del Consell de Govern 
 
Tal com va comunicar la rectora a la comunitat universitària el passat 1 d’abril de 2020, davant l’elevada possibilitat 
que la situació de confinament de la població s’allargui més enllà de les vacances de Setmana Santa i que la represa 
de l’activitat s’hagi de fer de manera progressiva, l’Equip de Govern, juntament amb les direccions dels centres 
docents, van acordar adoptar algunes mesures respecte a la finalització del curs per donar garanties a l’alumnat, al 
professorat i al personal d’administració i serveis que d’una manera directa o indirecta dona suport a l’activitat 

acadèmica.  
 
Així mateix va informar que: 
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1. L’Equip de Govern de la UAB, juntament amb les direccions de centre, donen per finalitzada la docència 
presencial del segon semestre del curs 2019-2020 i acorden que tota l’activitat docent pendent continuarà en format 
virtual.  

2. L’Equip de Govern està redactant un document marc d’instruccions generals que cada centre haurà d’adaptar 
a les seves característiques. Aquest document, que inclou indicacions generals sobre calendari acadèmic, docència, 
avaluació, guies docents, treballs de final d’estudis i pràctiques, s’aprovarà en una propera sessió extraordinària de 
Consell de Govern.  
3. Si bé es treballa amb la possibilitat de mantenir un període per a l’avaluació presencial de les assignatures 
del segon semestre entre mitjan de juny i mitjan de juliol, tanmateix, el professorat, d’acord amb la direcció del 

centre, haurà d’elaborar un pla d’avaluació virtual davant d’una eventual evolució de la crisi sanitària que faci 
impossible l’activitat presencial en aquelles dates. Els serveis de TIC de la Universitat, com han fet amb molta 
eficiència fins ara, donaran suport a aquesta tasca. 
4. L’Equip de Govern és molt conscient que hi ha persones que per diversos motius poden tenir problemes per 
seguir els estudis en la modalitat virtual. En aquest sentit,  està cercant mecanismes per garantir la continuïtat de 

tot l’alumnat que es troba en aquestes circumstàncies i, per això, demana que ho notifiqui a la coordinació d’estudis 
o al deganat responsable de la seva titulació. 

 
D’acord amb el punt 2 abans esmentat es presenta al Consell de Govern una proposta d’Instrucció, per a la seva 
discussió i aprovació, si escau. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de l’Equip de Govern el Consell de Govern  ha 

adoptat els següents 
 
ACORDS 
  
PRIMER. Aprovar la Instrucció 6/2020 per a la finalització del curs acadèmic 2019-2020 en el marc de la situació de 
crisi ocasionada per Covid-19 de conformitat amb l’annex adjunt. [Document]  

 
  
SEGON. Comunicar el present acord a la comunitat universitària. 
 
 
Acord  46/2020, de 16 d’abril, del Consell de Govern 
 

Tal com va comunicar la rectora a la comunitat universitària el passat 1 d’abril de 2020, davant l’elevada possibilitat 
que la situació de confinament de la població s’allargui més enllà de les vacances de Setmana Santa i que la represa 
de l’activitat s’hagi de fer de manera progressiva, l’Equip de Govern, juntament amb les direccions dels centres 
docents, van acordar adoptar algunes mesures respecte a la finalització del curs per donar garanties a l’alumnat, al 
professorat i al personal d’administració i serveis que d’una manera directa o indirecta dona suport a l’activitat 
acadèmica.  
 

Així mateix va informar que: 

 
1. L’Equip de Govern de la UAB, juntament amb les direccions de centre, donen per finalitzada la docència 
presencial del segon semestre del curs 2019-2020 i acorden que tota l’activitat docent pendent continuarà en format 
virtual.  
2. L’Equip de Govern està redactant un document marc d’instruccions generals que cada centre haurà d’adaptar 

a les seves característiques. Aquest document, que inclou indicacions generals sobre calendari acadèmic, docència, 
avaluació, guies docents, treballs de final d’estudis i pràctiques, s’aprovarà en una propera sessió extraordinària de 
Consell de Govern.  
3. Si bé es treballa amb la possibilitat de mantenir un període per a l’avaluació presencial de les assignatures 
del segon semestre entre mitjan de juny i mitjan de juliol, tanmateix, el professorat, d’acord amb la direcció del 
centre, haurà d’elaborar un pla d’avaluació virtual davant d’una eventual evolució de la crisi sanitària que faci 
impossible l’activitat presencial en aquelles dates. Els serveis de TIC de la Universitat, com han fet amb molta 

eficiència fins ara, donaran suport a aquesta tasca. 
4. L’Equip de Govern és molt conscient que hi ha persones que per diversos motius poden tenir problemes per 
seguir els estudis en la modalitat virtual. En aquest sentit,  està cercant mecanismes per garantir la continuïtat de 
tot l’alumnat que es troba en aquestes circumstàncies i, per això, demana que ho notifiqui a la coordinació d’estudis 

o al deganat responsable de la seva titulació. 
 

http://www.uab.cat/doc/Inst6_2020_finalitzacio_curs_academic_2019-2020
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D’acord amb el punt 2 abans esmentat, ateses les particularitats organitzatives de l’Escola ce Postgrau, així com del 
desenvolupament dels ensenyaments propis de postgrau, es presenta al Consell de Govern una proposta d’Instrucció 
, per a la seva discussió i aprovació, si escau. 

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

ACORDS 
  
PRIMER. Aprovar la Instrucció 7/2020 per a la finalització del curs acadèmic 2019-2020 dels estudis propis de 
postgrau de conformitat amb l’annex adjunt. [Document] 
  

SEGON. Comunicar el present acord a la comunitat universitària. 
 

 
Acord  47/2020, de 16 d’abril, del Consell de Govern 
 
Per acord del Consell de Govern d’11 de març de 2020 es va 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 en la seva reunió de data 
26 de febrer de 2020. 
 

La disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a 
la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, preveu a la Disposició addicional tercera que “Se 
suspenen termes i s'interrompen els terminis per a la tramitació dels procediments de les entitats de sector públic. 
El còmput dels terminis es reprendrà en el moment en què perdi vigència el present Reial decret o, si s'escau, les 
pròrrogues de la mateixa.” 
 

La Instrucció núm. 3/2020 de Gerència respecte a l’organització dels serveis davant l'emergència sanitària decretada 
a causa del Covid-19, en el seu apartat cinquè, sobre la suspensió dels terminis en els procediments, disposa que, 
de conformitat amb el que prescriu la disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, se 
suspenen els termes i s’interrompen els terminis de tots els procediments administratius, fins a la data en què 
s’aixequi l’estat d’alarma. 
 
Atès que, de conformitat amb el calendari electoral abans esmentat, el procés d’eleccions a rector o rectora de la 

UAB s’inicia amb la publicació del cens electoral previst per al dia 17 d’abril de 2020, data en la qual encara estarà 
vigent l’estat d’alarma, es proposa al Consell de Govern que, pel que fa a la convocatòria d’eleccions a rector o 
rectora de la UAB, assumeixi la suspensió de terminis dictada amb caràcter general amb el benentès que quan 
s’aixequi l’estat d’alarma es convocarà una sessió extraordinària del Consell de Govern per tal de reprendre’l, prèvia 
proposta de nou calendari electoral per part de la Junta Electoral General. 
 
Atès que s’ha donat coneixement d’aquesta proposta d’acord als membres de la Junta Electoral General. 

 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de l’Equip de Govern, el Consell de Govern ha 

adoptat els següents 
 

ACORDS 
 
PRIMER. Constatar i donar compte de la suspensió de la convocatòria d’eleccions de rector o rectora de la UAB amb 
el benentès que quan s’aixequi l’estat d’alarma es convocarà una sessió extraordinària del Consell de Govern per tal 
de reprendre’l, prèvia proposta de nou calendari electoral per part de la Junta Electoral General. 
 
SEGON. Encarregar al secretari general que quan s’aixequi l’estat d’alarma iniciï els tràmits per donar compliment a 

l’acord anterior. 
 
TERCER. Publicar el present acord en la pàgina web i la seu electrònica de la Universitat per a coneixement de la 

comunitat universitària. 
 

 

http://www.uab.cat/doc/Inst7_2020_finalitzacio_curs_academic_2019-2020
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I.3. Comissions del Consell de Govern 

 
I.3.1. Comissió d’Afers Acadèmics 

[tornar a l’índex] 

  
  
Acord 034/2020, de 28 d'abril de 2020 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 

Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat d’aprovació de modificació de memòries de 
títols de grau que han estat presentades pels centres corresponents. 
Atesa la necessitat de modificar les memòries de títols de Grau que es presenten, per tal d’adequar-la a les 
necessitats actuals. 
Vist l’article 28 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 

universitaris oficials, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, que regula la modificació dels plans d’estudis 
conduents a l’obtenció de títols oficials ja verificats. 
Vist l'article 12.3.a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 30 de gener de 2020, pel que fa a les 
competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon, per delegació del Consell de Govern, 
l’aprovació dels plans d’estudis dels estudis de primer cicle que condueixen a l’obtenció de títols oficials i de títols 
propis i informar-ne el Consell Social, així com aprovar les modificacions derivades de l’aplicació. 

Vist el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de 
crisis sanitària ocasionada per la COVID-19, i els Reials decrets 476/2020, de 27 de març i 487/2020, de 10 d’abril, 
pels quals s’estableixen les successives pròrrogues. 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de 
Qualitat, la Comissió d’Afers Acadèmics de la UAB ha adoptat els següents 
 

ACORDS 
 

Primer. Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la modificació de la memòria dels títols de Grau següents, a 

condició que l’aprovi l’òrgan corresponent del centre:   
·Arqueologia 
·Enginyeria en Energies Renovables i Eficiència Energètica 
·Infermeria (UAB) 
·Infermeria (EUI-Sant Pau)  
·Matemàtiques  
Segon. Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i Qualitat  l'execució i el seguiment d’aquests acords. 

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

  

  
Acord 035/2020, de 28 d'abril de 2020 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 

Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat de modificació d’itineraris de simultaneïtat. 

Atesa la necessitat d’aprovar la modificació d’itineraris de simultaneïtat d’estudis que es presenta per tal de satisfer 
la demanda d’aquest tipus estudis. 
Vista l’acord del Consell de Govern, de data 9 de mar de 2005, que deixa sense efectes la Normativa de simultaneïtat 
d’estudis, aprovada per la Junta de Govern el 30 de maig de 1999, per la qual cosa, és possible simultaniejar estudis 
sense cap limitació, sempre i quan es segueixin els requisits per a l’adjudicació de places establerts des de l’Oficina 
d’Accés a la Universitat.     
Vist l'article 12.3 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 

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

ACORDS 
 

Primer. Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la modificació d’itineraris de simultaneïtat d’estudis dels 

següents estudis: 
·Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Dret  

·Grau en Dret i Grau en Criminologia  
·Grau en Enginyeria Mecànica i Grau en Enginyeria Electrònica i Automàtica   
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·Grau en Estadística Aplicada i Grau en Sociologia 
 
Segon. Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat  l'execució i el seguiment de l’acord primer. 

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

  
Acord 036/2020, de 28 d'abril de 2020 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 

Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat de creació de títols de màster universitari 
que ha estat presentada pels centres corresponents. 
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 

4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 

Vist el que disposa el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 
universitaris oficials. 
Vist l’article 226 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb 
el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011 i les seves posteriors 
modificacions, sobre la creació i modificació de títols de màster universitari. 

Vist l'article 12.4.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 30 de gener de 2020, pel que fa a les 
competències de la Comissió d'Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que haurà 
d'aprovar el Consell de Govern sobre creació d'ensenyaments i títols de segon cicle. 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

Primer. Informar favorablement sobre la creació dels títols de màster universitari següents: 
· Innovació Infermera Aplicada en Vulnerabilitat i Salut 

· Medicina Transfusional i Teràpies Cel·lulars i Tissulars / Master’s Degree in Transfusion Medicines and Cellular and 
Tissue Therapies 
 
Segon. Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació. 
   

  
Acord 037/2020, de 28 d'abril de 2020 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 

Vistes  les propostes de memòries de màster universitari presentades pels centres corresponents, i després de 
revisada la documentació justificativa corresponent que acredita que les propostes reuneixen els requisits exigits 

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

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

UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 30 de gener de 2020, pel que fa a les 
competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon, per delegació del Consell de Govern, 
l’aprovació dels plans d’estudis dels estudis de segon cicle que condueixen a l’obtenció de títols oficials i de títols 
propis i informar-ne el Consell Social, així com aprovar les modificacions derivades de la seva l’aplicació. 
Vist el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de 
crisis sanitària ocasionada per la COVID-19, i els Reials decrets 476/2020, de 27 de març i 487/2020, de 10 d’abril, 
pels quals s’estableixen les successives pròrrogues. 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

 

ACORDS 
 

Primer. Aprovar, per delegació del Consell de Govern, les memòries dels títols de màster universitari següents, a 
condició que les aprovi l’òrgan corresponent del centre: 

· Innovació Infermera Aplicada en Vulnerabilitat i Salut  
· Medicina Transfusional i Teràpies Cel·lulars i Tissulars / Master’s Degree in Transfusion Medicine and Cellular and 
Tissue Therapies   
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Segon. Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment de l’acord primer. 
 

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

  
Acord 038/2020, de 28 d'abril de 2020 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 

Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat de modificació de memòries de títols de 
màster universitari que han estat presentades pels centres corresponents. 
Atesa la necessitat de modificar les memòries dels títols de màster universitari que es presenten, per tal d’adequar-
les a les necessitats actuals. 

Vist l'article 28 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 

universitaris oficials, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, que regula la modificació dels plans d’estudis 
conduents a l’obtenció de títols oficials ja verificats. 
Vist l’article 12.3.a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 30 de gener de 2020, pel que fa a les 
competències de la Comissions d'Afers Acadèmics, que estableix que li correspon aprovar els plans d’estudis 

conduents a l’obtenció de títols de segon cicle i informar-ne al Consell Social, així com aprovar les modificacions 
derivades de l’aplicació. 
Vist el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de 
crisis sanitària ocasionada per la COVID-19, i els Reials decrets 476/2020, de 27 de març i 487/2020, de 10 d’abril, 
pels quals s’estableixen les successives pròrrogues. 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

Primer. Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la modificació de les memòries dels títols de màster universitari 

següents, a condició que les aprovi l’òrgan corresponent del centre: 
· Estudis Globals d’Àsia Oriental  
· Francès Llengua Estrangera i Diversitat Lingüística  
· Relacions Internacionals, Seguretat i Desenvolupament  
 
Segon. Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment de l’acord primer. 

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

   

Acord 039/2020, de 28 d'abril de 2020 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 

Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat de modificació del Calendari Acadèmic del 
curs 2019-2020. 

Vist l’article 9 del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la 

situació de crisis sanitària ocasionada per la COVID-19, en el qual s’estableix la suspensió de l’activitat educativa 
presencial a l’ensenyament universitari. 
Vists els Reials decrets 476/2020, de 27 de març i 487/2020, de 10 d’abril, pels quals es prorroga  l’estat d’alarma 
declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març. 
Vista la Instrucció 6/2020 per a la finalització del curs acadèmic 2019-2020 en el marc de la situació de crisi 
ocasionada per la Covid-19, aprovada per acord del Consell de Govern de 16 d’abril de 2020. 
Atesa la necessitat d’adaptar el calendari acadèmic marc de la UAB a la situació actual ocasionada per la COVID-19, 

d’acord amb el contingut de la Instrucció 6/2020 abans esmentada. 
Vist el calendari acadèmic de la UAB per al curs 2019-2020, aprovat pel Consell de Govern el 13 de març de 2019. 
Vist l'article 12.3 h) 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 qualsevol altre assumpte que el 
Consell de Govern li delegui. 
Vista la delegació per modificar el calendari acadèmic del curs 2019-2020, establerta en l’acord 16/2019, de 13 de 

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

Primer. Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la modificació del calendari acadèmic del curs 2019-
2020.[Document] 
 
Segon. Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat  l'execució i el seguiment de l’acord primer. 
 

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

  

  
Acord 040/2020, de 28 d'abril de 2020 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 

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

administratiu del curs 2019-2020. 
Vist l’article 9 del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la 
situació de crisis sanitària ocasionada per la COVID-19, en el qual s’estableix la suspensió de l’activitat educativa 
presencial a l’ensenyament universitari. 
Vists els Reials decrets 476/2020, de 27 de març i 487/2020, de 10 d’abril, pels quals es prorroga  l’estat d’alarma 
declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març. 
Vista la Instrucció 6/2020 per a la finalització del curs acadèmic 2019-2020 en el marc de la situació de crisi 

ocasionada per la Covid-19, aprovada per acord del Consell de Govern de 16 d’abril de 2020. 
Atesa la necessitat d’adaptar el calendari acadèmic administratiu de la UAB a la situació actual ocasionada per la 
COVID-19, d’acord amb el contingut de la Instrucció 6/2020 abans esmentada. 
Vist el calendari acadèmic administratiu de la UAB per al curs 2019-2020, aprovat pel Consell de Govern el 13 de 
març de 2019. 
Vist l'article 12.3 h) 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 qualsevol altre assumpte que el 
Consell de Govern li delegui. 
Vista la delegació per modificar el calendari acadèmic administratiu del curs 2019-2020, establerta en l’acord 
16/2019, de 13 de març, del Consell de Govern. 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

Primer. Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la modificació del calendari acadèmic administratiu del curs 

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

 

I.5.2. Comissió d’Alumnat i d’Ocupabilitat 
[tornar a l’índex] 

 

Acord  1/2020, de 15 d’abril, de la Comissió d'Alumnat i Ocupabilitat 
 
Atès que el Text refós de les normatives complementàries de les normes de caràcter general aplicables a l’alumnat 
de la Universitat Autònoma de Barcelona, aprovat per acord del Consell de Govern de 13 de juliol de 2011, estableix 
la normativa bàsica que ordena les diferents convocatòries d’ajuts de col·laboració amb la UAB. 
 

Vist l’article 8 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions de Consell de Govern de la UAB, 

segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de 15 de juliol de 2009, pel què fa a les competències 
de la Comissió d’Alumnat i Ocupabilitat. 
 

http://www.uab.cat/doc/Modificacio-calendari-academic-curs-2019-2020-delegacio-Consell-Govern28042020
http://www.uab.cat/doc/Modificacio-calendari-academic-administratiu-curs-2019-2020-delegacio-Consell-Govern28042020
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Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora d’Alumnat i Ocupabilitat, la 

Comissió d’Alumnat i Ocupabilitat ha adopat els seguents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar el Programa d’ajuts a l’estudi de la Universitat Autònoma de Barcelona per al curs 2019-2020, 
composta per les següents convocatòries: 

 
Convocatòria de beques per afavorir la progressió entre grau i màster “Santander Progreso”  [Document] 

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

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

 
 
Acord  2/2020, de 15 d’abril, de la Comissió d'Alumnat i Ocupabilitat 
 
Vista la proposta del vicerectora d’Alumnat i Ocupabilitat. 
  
Atès que el Text refós de les normatives complementàries de les normes de caràcter general aplicables a l’alumnat 

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

 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora d’Alumnat i Ocupabilitat, la 
Comissió d’Alumnat i Ocupabilitat ha adoptat els següents  
 
ACORDS 

 
PRIMER.- Aprovar el Programa d’ajuts a l’estudi de la Universitat Autònoma de Barcelona per al curs 2020-2021, 
composta per les següents convocatòries: 
 

• Estades de pràctiques [Document] 
• Convocatòria d’ajuts a l’estudi per a situacions d’emergència: Programa finestreta  [Document] 
• Convocatòria d’ajuts a l’estudi #UABRefugi [Document] 

• Convocatòria de beques Salari Ítaca-Banco Santander per a alumnes de Grau  [Document] 

• Convocatòria d'ajuts per a estades i treballs de camp  [Document] 
• Convocatòria de beques “Learn Africa-Fundación Mujeres por África” per a estudiants de màster  [Document] 
• Convocatòria de beques per afavorir la progressió entre grau i màster “Santander Progreso”  [Document] 
• Convocatòria de beques diverses  [Document] 

 

SEGON - Encarregar a la vicerectora d’Alumnat i Ocupabilitat l’execució i seguiment d’aquests acords. 
 
TERCER- Comunicar els presents acords a la vicegerent competent en matèria d’alumnat, per tal que porti a terme 
les mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 

 

I.3.3. Comissió d’Economia i d’Organització 
[tornar a l’índex] 

 
 

Acord  26/2020, de 22 d’abril, de la Comissió d'Economia i d’Organització 
 

http://www.uab.cat/doc/ConvocatoriaSantanderProgreso2019_2020
http://www.uab.cat/doc/ConvocatoriaEstadesdePractiques2020_2021
http://www.uab.cat/doc/ConvocatoriaProgramaFinestreta2020_2021
http://www.uab.cat/doc/Convocatoria_UABRefugi2020_2021
http://www.uab.cat/doc/ConvocatoriaBequesSalariItaca
http://www.uab.cat/doc/ConvocatoriAjutsEstadesTreballsCamp
http://www.uab.cat/doc/ConvocatoriaBequesLearnAfricaFundacionMujeresAfrica
http://www.uab.cat/doc/ConvocatoriaBequesGrauMasterSantanderProgreso
http://www.uab.cat/doc/ConvocatoriaBequesDiverses_20_21
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Atès que la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals preveu a l'article 15 que l'empresari 
aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció previst a la llei d'acord amb els principis d'evitar 
els riscos, d'avaluar els riscos que no es puguin evitar, i de combatre els riscos en origen, entre d'altres.  

 
Vista la normativa de prevenció de riscos laborals a la UAB, aprovada per acord del Consell de Govern de data 19 
de desembre de 2007 pel que fa a les mesures preventives necessàries.  
 
Vista la proposta de convocatòria 02/2020 per a la concessió d’ajuts a millorar la prevenció de riscos laborals als 
laboratoris  de la UAB per a l’any 2020. 

 
Atès que la Universitat Autònoma de Barcelona, després d'identificar i valorar els riscos existents en cada lloc de 
treball, ha d'aplicar les mesures preventives necessàries, i és en aquest sentit que es convoca un ajut propi destinat 
a millorar la prevenció de riscos als laboratoris, tant de recerca com de docència.  
 

Vist l'article 10, 1 lletra d) 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 i 

resolució d'assumptes derivats de l'aplicació de normatives aprovades pel Consell de Govern en matèria econòmica 
i d'administració i d’organització.  
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del gerent, la Comissió d’Economia i Organització 
de la UAB ha adoptat els següents 

 
ACORDS  
 
PRIMER.- Aprovar la convocatòria 02/2020 per a la concessió d’ajuts destinats a la millora la prevenció de riscos als 
laboratoris de la UAB per a l’any 2020, que s’annexa. [Document] 
 

SEGON.- Encarregar a l’Àrea de Prevenció i Assistència l'execució i el seguiment d'aquests acords 
 
 
Acord  27/2020, de 22 d’abril, de la Comissió d'Economia i d’Organització 
 
Vista la proposta d’aprovació de les modificacions de crèdit de data 31 de març de 2020.  
 

Vistos els acords de la  Comissió d’Economia i d’Organització de data 13 de febrer  i de 4 març 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. 

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

ACORDS 
 

http://www.uab.cat/doc/Convocatoria_ajuts_millora_prevencio_riscos_laboratoris
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PRIMER.  Aprovar les modificacions de crèdit en  data  31  de març  de 2020, segons document que s’annexa. 
[Document] 
 

SEGON.  Encarregar al gerent i a la vicegerent d’Economia  l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
 
 
Acord  28/2020, de 22 d’abril, de la Comissió d'Economia i d’Organització 
 
Vist el Certificat del vicerector d’Economia i Campus  d’existència de crèdit suficient per atendre la despesa 

corresponent a la contractació número 8/2020 corresponent a la contractació de despeses de subministrament i 
instal·lació de la xarxa core campus la UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA. 
 
Vist el que estableix la base d’execució 22 del pressupost de la UAB per al 2019, aprovat per Acord consell de Govern 
de 5 de desembre de 2019 i per Acord de Consell Social de 19 de desembre  de 2019.  

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

estableix literalment: “Asimismo, deberá incorporarse el certificado de existencia de crédito o, en el caso de 
entidades del sector público estatal con presupuesto estimativo, documento equivalente que acredite la existencia 
de financiación, y la fiscalización previa de la intervención, en su caso, en los términos previstos en la Ley 47/2003, 
de 26 de noviembre, General Presupuestaria”. 
 
Vist l'article 10 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, 

segons la redacció donada per l’Acord de Consell de Govern de 13 de desembre de 2017 pel  que fa al procediment 
de simplificació del procediment d’aprovació de despeses pluriennals. 
 
Vista la conformitat del Gabinet  Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector d’Economia i Campus, la Comissió 
d’Economia i d’Organització de la UAB ha adoptat els següents 

 
ACORDS 
 
PRIMER.  Aprovar la proposta de despeses pluriennals corresponent a la contractació número 8/2020 corresponent 
a la contractació de despeses de subministrament i instal·lació de la xarxa core campus la UNIVERSITAT AUTÒNOMA 
DE BARCELONA, que s’annexa. [Document] 
 

SEGON.   Elevar aquest acord al  Consell Social  per tal que exerceixi les seves competències. 

 
TERCER. Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència l'execució i el 
seguiment d’aquests acords. 
 
 

Acord  29/2020, de 22 d’abril, de la Comissió d'Economia i d’Organització 
 
Vist el Certificat del vicerector d’Economia i Campus  d’existència de crèdit suficient per atendre la despesa 
corresponent a la contractació número Consu-9/2020  corresponent a la contractació del servei de monitoratge 
esportiu per al Servei d’Activitat Física de la UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA. 
 
Vist el que estableix la base d’execució 22 del pressupost de la UAB per al 2019, aprovat per Acord consell de Govern 

de 5 de desembre de 2019 i per Acord de Consell Social de 19 de desembre  de 2019.  
 
Vist 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. 

 

http://www.uab.cat/doc/Modificacions_credit_31_mar_2020
http://www.uab.cat/doc/Despeses_pluriennals_xarxa_core
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Vist el que disposen els articles 47 i 47 bis i 73,2 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària 
pel que fa als compromisos de despeses de caràcter pluriennal i l’existència de crèdit pressupostari suficient per 
atendre-les. 

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

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

Vista la conformitat del Gabinet  Jurídic. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector d’Economia i Campus, la Comissió 
d’Economia i d’Organització ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.  Aprovar la proposta de despeses pluriennals corresponent a la contractació número Consu-9/2020 
corresponent al servei de monitoratge esportiu per al Servei d’Activitat Física de la UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE 

BARCELONA.[Document] 
 
SEGON.   Elevar aquest acord al  Consell Social  per tal que exerceixi les seves competències. 
 
TERCER. Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència l'execució i el 
seguiment d’aquests acords. 

 

 
I.5.6. Comissió de Personal Acadèmic 

[tornar a l’índex] 

  
Acord 018/2020, de 27 d'abril de 2020 , Comissió de Personal Acadèmic 
 

Vistos els articles 138, 142 i 145 dels Estatuts de la UAB que regulen la tipologia i provisió de places de personal 
docent i investigador. 
Vist l’article 54 i següents del Reglament de Personal Acadèmic aprovat per acord del Consell de Govern de la 
Universitat Autònoma de Barcelona de 17 de novembre de 2010 i modificada en diverses ocasions i la darrera el 4 
de juliol del 2019. 
Vist l’article 45 i següents de la Llei d’Universitats de Catalunya que regulen els requisits del professorat contractat. 

Vistos els articles 16 i 17 del conveni col·lectiu per al personal docent i investigador de les universitats públiques 
catalanes de 21 de desembre de 2006, publicat en el DOGC de 14 de febrer de 2007. 

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar, si escau, la convocatòria de concursos per a la contractació de professorat associat per al curs 
2019-2020. [Document] 
SEGON.- Encarregar  al vicerector de Personal Acadèmic  l'execució i el seguiment d’aquest acord. 
  

  

  
Acord 019/2020, de 27 d'abril de 2020 , Comissió de Personal Acadèmic 
 

Vistos els articles 33, 55 i 69 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats que contenen les 
disposicions relatives a l’avaluació del professorat i les seves retribucions i l’article 72 de la Llei 1/2003, de 19 de 
febrer, d'Universitats de Catalunya, que regula les retribucions addicionals. 

http://www.uab.cat/doc/Despeses_pluriennals_Servei_monitoratge_esportiu_SAF
http://www.uab.cat/doc/ConvocatOria-concursos-personal-acadEmic-temporal-270420
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Vistes les funcions de l’Agència per a la Qualitat dels Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya), que per 
encàrrec del Departament responsable d’universitats, elabora el marc per a un model d’avaluació docent de les 
universitats públiques catalanes, a partir del qual cada Universitat ha d’elaborar un manual propi d’avaluació docent 

del professorat. 
Vist l'article 4 de la Guia d’Avaluació de l’Activitat docent del professorat de la UAB, aprovada per l’acord de la 
Comissió de Personal Acadèmic de 8 de febrer de 2012 que preveu que la Comissió de Personal Acadèmic es agent 
de l’avaluació i li correspon l’avaluació de l’activitat docent del professorat. 
Vist l'article 18.1 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a les 

competències de la Comissió de Personal Acadèmic pel que fa a l’avaluació del personal acadèmic. 
Atès que s’ha facilitat en l’espai del Nèbula CPA_AAD (Reunió 27-04-2020) la proposta provisional d’admesos i 
exclosos i la documentació confidencial dels expedients que cal analitzar 
Vista la disposició addicional 3a del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, modificat pel Reial Decret 465/2020, pel 
qual es declara l’estat d’alarma que preveu que es suspenen i s’interrompen termes i terminis en els procediments 

del sector públic i que el còmput de terminis es reprendrà en el moment en que perdi vigència l’estat d’alarma. 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la relació provisional de professorat admès i exclòs a la convocatòria d’avaluació de l’activitat 
docent per a la retribució addicional per trams docents autonòmics generats fins el 31/12/2019. [Document] 

 
SEGON.- Pel que fa al professorat provisionalment exclòs de la convocatòria aquest podrà presentar una reclamació 

a l’exclusió en el moment en que perdi vigència l’estat d’alarma. 
  

  

Acord 020/2020, de 27 d'abril de 2020 , Comissió de Personal Acadèmic 
 

Vist el Reial Decret 1325/2002 de 13 de desembre, BOE 305 de 21 de desembre de 2002, el qual modifica 

parcialment el Reial Decret 1086/89, de 28 d'agost, BOE 216 de 9 de setembre de 1989,  sobre retribucions del 
professorat universitari, basat en el reconeixement dels mèrits de les activitats docent i investigadora. 
D’acord amb el I Conveni del Personal Docent i Investigador de les Universitats Públiques Catalanes. 

Vist l'article 18.1 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, aprovada pel Consell de Govern en data 15 de juliol de 2009 i modificada per acords de 13 de juliol i 15 de 
desembre de 2011, per acord de 25 d'abril de 2012 i per acord de 17 de juliol de 2012, pel que fa a les competències 
de la Comissió de Personal Acadèmic en relació a l'avaluació del personal acadèmic. 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerector de Personal Acadèmic,  la Comissió 
de Personal Acadèmic de la UAB ha adoptat els següents 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la resolució de les sol·licituds dels complements per mèrits de docència estatals i bàsics del 
professorat funcionari i contractat, per períodes generats fins el 31 de desembre de 2019. [Document] 

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

   

http://www.uab.cat/doc/Informacio-desenvolupament-convocatoria-avaluacio-activitat-docent-trams-generats31122019
http://www.uab.cat/doc/AprovaciO-avaluaciO2019-trams-docents-estatals-bAsics-professFuncionariContractat
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II.  Circulars, instruccions  
i altres resolucions d’àmbit general 

 
 

 
II.1. Instruccions 

[tornar a l’índex] 

 
Instrucció 6/2020, de 16 d'abril, per la finalització del curs acadèmic 2019-2020 en el marc de la situació de crisi 
ocasionada per la Covid-19 dels estudis de grau i de màster universitari  [Document] 
 

 

Instrucció 7/2020 , de 16 d'abril, per la finalització del curs acadèmic 2019-2020 en el marc de la situació de 
crisi ocasionada per la Covid-19 dels estudis propis de postgrau  [Document] 
 
 
Instrucció 8/2020, de 22 d'abril, sobre la protecció de dades en matèria de reunions virtuals de treball 

[Document] 
 
 
Instrucció 9/2020, que modifica la 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] 
 
 

Instrucció 10/2020, de 30 d’abril, sobre la protecció de dades en matèria de docència virtual i d’avaluacions en 
línia [Document] 
 

  

http://www.uab.cat/doc/Instruccio_2020_06
http://www.uab.cat/doc/Instruccio_2020_07
http://www.uab.cat/doc/Instruccio_2020_08
http://www.uab.cat/doc/Instruccio_2020_09
http://www.uab.cat/doc/Instruccio_2020_10
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III.  Convenis  
 
 
III.1. Cercador de convenis 

[tornar a l’índex] 

 

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

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

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

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

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

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

Cercador de convenis de la UAB 
 

 

En aquest cercador es pot accedir als convenis subscrits per la Universitat Autònoma de Barcelona. El seu contingut 
s’actualitza conforme s’incorporen nous convenis a la plataforma de tramitació de la UAB. 

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

 

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

 

 
Nom Abast Institucions Data de 

signatura 

H1035-40076-15856-Convenio 
de colaboración  entre  la 
Universitat Autónoma de 
Barcelona, España  y  la 

Universidad de los Lagos, Chile-

2019 

Col·laboració entre  el grup 
de recerca Diversitat i 
Orientació (Grup DO-UAB), i 
el Dept de Ciències Socials 

de la Universitat Los Lagos 

(Xile). 

Universidad de Los Lagos 
(Óscar Garrido Álvarez), 
Universitat Autònoma de 
Barcelona (Margarita Arboix) 

20/01/2019 

H1035-41044-16745-University 
of Hawai'i at Manoa-60-2020 

Ampliar la col·laboració a 
l'àmbit de l'intercanvi amb 
universitats dels EEUU 

University of Hawai'i at 
Manoa (Dr. David Lassner), 
Universitat Autònoma de 
Barcelona (Mario Martínez 
Muñoz) 

08/01/2020 

H1035-40798-16440-UAB-FHCV 
(Títols propis FC UAB)-2020 

UAB-FHCV (Títols propis FC 
UAB) 

Universitat Autònoma de 
Barcelona, Fundación 
Hospital Clínic Veterinari 

31/03/2020 

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

H1035-34361-15050-Convenio 
entre el Instituto Nacional de 
Estadística, la Universidad 
pública de Navarra y UAB para el 
acceso a información estadística 

confidencial con fines científicos.-
2020 

Permetre l'accés a dades 
confidencials i no 
confidencials del DIRCE 
(2008-2018) 

Ministerio de Hacienda y 
Función Pública 

01/04/2020 

H1035-41073-16777-UAB-FHSPC 
(Formació 2020)-2020 

Formació Hosp St. Pere 
Claver (Neus Vidal Barrantes 
- ANY 2020) 

Universitat Autònoma de 
Barcelona, Fundació 
Sanitària Sant Pere Claver 

02/04/2020 

H1035-41075-16779-UAB-CSM 
(Gestió descentralitzada 2020 - 

2021)-2020 

3324-7 3633-5 3652-5 
4075-2 4086-2 (manca codi 

DP Infermeria Hosp Quir - 
1ªEd) 

Consorci Sanitari del 
Maresme, Universitat 

Autònoma de Barcelona 

02/04/2020 

H1035-41173-16898-Convenio 

entre la UAB y la Asociación 
Española de Estudios 
Interdisciplinarios sobre India 
(AEEII). Coedición de la revista 
científica INDIALOGS. Spanish 
Journal of India Studies-2020 

Convenio de colaboración 

científica entre la UAB y la 
Asociación Española de 
Estudios Interdisciplinarios 
sobre India (AEEII) para la 
coedición de la revista 
científica INDIALOGS. 
Spanish Journal of India 

Studies 

UAB 17/04/2020 
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IV.   Nomenaments  

i cessaments 
 
 

 

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

 
IV.1.1. Nomenaments  
 

Resolució de la rectora, d’1 d’abril de 2020, per la qual nomena la senyora María Jesús Machuca Ayuso 
coordinadora del Grau en Estudis d’Espanyol i Xinès: Llengua, Literatura i Cultura de la Facultat de Traducció i 
d’Interpretació, amb efectes del dia 1 de març de 2020. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 18 d’abril de 2020, per la qual es nomena el senyor Blai Guarné 

Cabello sotscoordinador de Màster Oficial en Estudis Globals d’Àsia Oriental de la Facultat de Traducció i 
d’Interpretació, amb efectes del dia 1 d’abril de 2020. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 18 d’abril de 2020, per la qual es nomena el senyor David Saurí 
Pujol coordinador de Màster Oficial en Estudis Globals d’Àsia Oriental de la Facultat de Traducció i d’Interpretació, 
amb efectes del dia 1 d’abril de 2020. 
 

Resolució per delegació de la rectora, de 22 d’abril de 2020, per la qual es nomena el senyor Joan Miquel 
Verd Pericàs coordinador del Màster en Política Social, Treball i Benestar de la Facultat de Ciències Polítiques i de 
Sociologia, amb efectes del dia 10 de març de 2020. 

 
Resolució per delegació de la rectora, de 23 d’abril de 2020, per la qual es nomena el senyor Ramon Farrés 
Puntí interlocutor de Política Lingüística de la Facultat de Traducció i d’Interpretació, amb efectes del dia 1 de 
novembre de 2019. 

 
Resolució per delegació de la rectora, de 23 d’abril de 2020, per la qual es nomena la senyora Makiko Fukuda 
coordinadora de Pràctiques del GEAO (Corea i Japó) de la Facultat de Traducció i d’Interpretació, amb efectes del 
dia 1 de gener de 2020. 
 
 

IV.1.2. Cessaments  
 
Resolució per delegació de la rectora, de 22 d’abril de 2020, per la qual el senyor Antonio Martín Artiles cessa 
com a coordinador del Màster en Política Social, Treball i Benestar de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia, 
amb efectes 9 de març de 2020. 

 
Resolució per delegació de la rectora, de 23 d’abril de 2020, per la qual la senyora Makiko Fukuda cessa com 
a responsable de Relacions amb la Fundació Japó de la Facultat de Traducció i d’Interpretació, amb efectes 31 de 
desembre de 2019. 
 
 

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

 

IV.2.1. Nomenaments  
 
Resolució de la rectora, de 17 d’abril de 2020, per la qual nomena el senyor José Carlos Remotti Carbonell 
coordinador de la Unitat de Dret Constitucional del Departament de Ciència Política i de Dret Públic, amb efectes del 

dia 1 de gener de 2020. 
 

Resolució de la rectora, de 27 d’abril de 2020, per la qual nomena el senyor Francesc Josep Uroz Felices 
coordinador docent del Departament d’Empresa (Campus Sabadell) en funcions, amb efectes del dia 1 de gener de 
2020. 
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Resolució per delegació de la rectora, d’1 d’abril de 2020, per la qual es nomena la senyora Maria Rosa Camps 
Camprubí coordinadora de Comunicació del Departament de Matemàtiques, amb efectes del dia 1 de novembre de 

2019. 
 
Resolució per delegació de la rectora, d’1 d’abril de 2020, per la qual es nomena el senyor Joan Orobitg 
Huguet coordinador de Relacions amb l’Ensenyament Secundari del Departament de Matemàtiques, amb efectes del 
dia 1 de novembre de 2019. 
 

Resolució per delegació de la rectora, d’1 d’abril de 2020, per la qual es nomena el senyor Joan Torregrosa 
Arús coordinador d’Informàtica del Departament de Matemàtiques, amb efectes del dia 1 de novembre de 2019. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 2 d’abril de 2020, per la qual es nomena el senyor Joaquim Casellas 
Vidal coordinador del Programa de Doctorat en Producció Animal del Departament de Ciència Animal i dels Aliments, 

amb efectes del dia 9 de gener de 2020. 
 

Resolució per delegació de la rectora, de 30 d’abril de 2020, per la qual es nomena la senyora Inna Kozlova 
Mikurova coordinadora de l’Escola d’Estiu de Doctorat del Departament de Traducció i d’Interpretació i d’Estudis de 
l’Àsia Oriental, amb efectes del dia 1 de setembre de 2019. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 30 d’abril de 2020, per la qual es nomena el senyor Adrià Martín 
Mor coordinador del Simposi Internacional de Joves Investigadors del Departament de Traducció i d’Interpretació i 
d’Estudis de l’Àsia Oriental, amb efectes del dia 1 de setembre de 2019. 

 
 

IV.2.2. Cessaments  
 
Resolució per delegació de la rectora, d’1 d’abril de 2020, per la qual la senyora Maria Rosa Camps Camprubí 

cessa com a coordinadora d’Empreses del Departament de Matemàtiques, amb efectes 31 d’octubre de 2019. 

 
Resolució per delegació de la rectora, d’1 d’abril de 2020, per la qual el senyor Armengol Gasull Embid cessa 
com a coordinador de Relacions amb l’Ensenyament Secundari del Departament de Matemàtiques, amb efectes 31 
d’octubre de 2019. 
 

Resolució per delegació de la rectora, d’1 d’abril de 2020, per la qual el senyor Joan Torregrosa Arús cessa 
com a coordinador d’Informàtica i Plana Web del Departament de Matemàtiques, amb efectes 31 d’octubre de 2019. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 2 d’abril de 2020, per la qual la senyora Jéssica Córdoba Marín cessa 
com a coordinadora de la Unitat de Ciències de la Comunicació del Departament de Filologia Espanyola, amb efectes 
31 de desembre de 2019. 
 

Resolució per delegació de la rectora, de 23 d’abril de 2020, per la qual la senyora Maria José Cuenca García 
cessa com a coordinadora de l’Àrea de Dret Penal del Departament de Ciència Política i de Dret Públic, amb efectes 
31 de gener de 2020. 

 
Resolució per delegació de la rectora, de 23 d’abril de 2020, per la qual el senyor José Carlos Remotti Carbonell 
cessa com a coordinador de l’Àrea de Dret Constitucional del Departament de Ciència Política i de Dret Públic, amb 
efectes 31 de desembre de 2019. 

 
Resolució per delegació de la rectora, de 30 d’abril de 2020, per la qual la senyora Montserrat Franquesa 
Gòdia cessa com a coordinadora del Simposi Joves Investigadors del Departament de Traducció i d’Interpretació i 
d’Estudis de l’Àsia Oriental, amb efectes 31 d’agost de 2019. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 30 d’abril de 2020, per la qual la senyora Mireia Vargas Urpí cessa 

com a coordinadora de l’Escola d’Estiu de Doctorat del Departament de Traducció i d’Interpretació i d’Estudis de 
l’Àsia Oriental, amb efectes 31 d’agost de 2019. 
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V.  Convocatòries  
i resolucions de places 

 
V.1. Personal acadèmic i personal investigador en formació 

[tornar a l’índex] 

 

V.1.1. Resolucions  
 
Resolució de la rectora, de 21 d’abril de 2020, per la qual es nomena la senyora Sandra Saura Mas professora 
titular d’universitat, del Departament de Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia, en l’àrea de coneixement 
d’ecologia (BOE núm. 121, d’1 de maig de 2020). 

 

Resolució de la rectora i la directora gerent de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, de 22 d’abril de 
2020, per la qual es nomena el senyor Jordi Casademont Pou catedràtic d’universitat del Departament de Medicina 
en l’àrea de coneixement de Medicina de la especialitat de medicina interna amb destí a l’Hospital de la Santa Creu 
i Sant Pau (BOE núm. 124, de 4 de maig de 2020). 
 

 

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

 

V.2.1. Resolucions  
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, d’1 d’abril 
de 2020, per la qual s’encarrega, amb caràcter provisional, les funcions i les responsabilitats de cap de grup de 

vigilants, al senyor Juan Antonio Vega Rodríguez, amb efectes del dia 1 d’abril de 2020 fins el dia 3 d’abril de 3030, 
en torn de nit. 

 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 3 d’abril 
de 2020, per la qual es deixa sense efectes el complement personal de durada determinada a la senyora Dolores 
Marin López. 
 

Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 3 d’abril 
de 2020, per la qual s’adscriu, a la senyora Silvia Piqueras Leon, com a responsable de Projectes amb dependència 
directa de la Gerència. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 3 d’abril 
de 2020, per la qual es manté l’encàrrec, a la senyora Tzevetana Roussinova Skumryeva, amb caràcter provisional 

i amb efectes del dia 1 d’abril de 2020 i fins el 31 de desembre de 2020. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 20 
d’abril de 2020, per la qual es concedeix a la senyora Rosa Mª Guerrero Salinas, personal funcionari de carrera de 

l’escala administrativa, l’excedència voluntària per interès particular, per un període mínim de dos anys i amb una 
durada indefinida, amb efectes del dia 15 d’abril de 2020. 
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