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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 Acadèmica 

[tornar a l’índex] 
 
 
Acord 10/2020,  de 17 de juny, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 
 
S'acorda : 
 
Aprovar l’acta de la sessió de la Comissió Acadèmica reunida el dia 20 de maig de 2020. 
 
 
Acord 11/2020,  de 17 de juny, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 
Vist que el 29 de maig de 2020 es rep un escrit de la Secretaria d’Estat d’Educació, signada pel Director General de 
Planificació i Gestió Educativa adreçat al  president del Consell Social, en el qual: 
 
    S’informa que a la UAB li seran adjudicades 65 beques – col·laboració amb departaments per a la convocatòria 
2020-2021. 
    La quantia de la beca és de 2.000 euros. 
    S’indica que properament es publicarà en el BOE la convocatòria de les beques-col·laboració per al curs 2020-
2021. 
    Es comunica que la normativa atribueix al Consell Social la competència de distribuir les esmentades beques 
entre els diferents departaments, concretant el nombre que correspongui per a cadascun d’ells i afegint una relació 
prioritzada de, almenys, un 10% més per al supòsit d’una eventual insuficiència de candidats per a les beques 
inicialment assignades. 
    S’estableix que abans del 23 de juny de 2020 aquesta distribució haurà de ser publicada per la universitat i 
tramesa a la Subdirecció General de Beques, Ajuts a l’Estudi i Promoció Educativa. 
 
Vist que d’acord amb l’exposat en el paràgraf anterior, cal procedir a establir els criteris de distribució de les beques 
– col·laboració entre els diferents departaments de la UAB. 
 
Vista la documentació justificativa i de proposta de distribució (document 2 i document 3) presentada pel cap de 
l’Àrea d’Afers Acadèmics de la UAB.   
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  
 
S'acorda 
 
a. Aprovar, per al curs 2020-2021, els criteris pel repartiment entre els departaments de la UAB de les beques de 
col·laboració en departaments que el Ministeri assigna a la UAB en la convocatòria per al curs 2020-2021. Aquests 
criteris estableixen el següent: 
 
    S’atorga una beca a cada departament.  
 
    Les beques que puguin quedar  vacants d’assignació un cop aplicat el criteri 1, es repartiran entre les diferents 
àrees de coneixement de manera proporcional al nombre de sol·licituds vàlides rebudes en els 3 darrers anys. 
 
    Dins de cada àrea de coneixement s’assignen les beques extra entre els departaments de manera proporcional 
al nombre de sol·licituds vàlides rebudes en els darrers 3 anys. S'empra el mètode de la resta més alta. 
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    En cas d'empat s'assigna la beca al departament amb més sol·licituds vàlides presentades el curs 2019-2020. Si 
continua l'empat s'assigna la beca al departament amb més sol·licituds vàlides presentades el curs 2018-2019. 
 
b. Aprovar l’assignació concreta del nombre de beques-col·laboració adjudicades a la UAB per part del Ministerio de 
Educación y Formación Profesional entre els diferents departaments de la Universitat (convocatòria 2020-2021), 
d’acord amb el que consta en el document 3. 
 
c. Aprovar els criteris de reassignació de beques-col·laboració entre departaments en el cas de disposar de places 
vacants una vegada assignades les sol·licituds vàlides (convocatòria 2020-2021), que  estableixen el següent: 
 
    Els departaments s’ordenaran pels àmbits de coneixement, segons llista adjunta que consta en el document 3. 
 
     S’assignarà la plaça vacant a la persona amb major puntuació total, d’entre els sol·licitants sense plaça assignada 
del mateix àmbit de coneixement. 
 
    En el cas que no quedessin sol·licituds vàlides en el mateix àmbit de coneixement, s’assignarà la plaça a l’àmbit 
de coneixement amb major nombre de sol·licituds vàlides d’aquesta convocatòria. 
 
d. Comunicar aquest acord a la Subdirección General de Becas, Ayudas al Estudio y Promoción Educativa del 
Ministerio de Educación y Formación Profesional, a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica i al cap de l’Oficina d’Afers 
Acadèmics de la UAB.  
 
 
 
I.2. Consell de Govern 

[tornar a l’índex] 
 
Acord  48/2020,  de 9 de juny, del Consell de Govern 
 
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. 
 
D’acord amb els antecedents exposats, el Consell de Govern, en data 11 de març de 2020,  va aprovar la 
convocatòria d’eleccions a rector o rectora de la UAB 2020 d’acord amb el calendari electoral que va elaborar per la 
Junta Electoral General. Segons el calendari electoral esmentat el procés electoral s’iniciava amb la publicació del 
cens provisional en data 17 d’abril de 2020. 
 
Atès que, de conformitat 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, i la Instrucció núm. 3/2020 
de Gerència respecte a l’organització dels serveis davant l'emergència sanitària decretada a causa del Covid-19, en 
la sessió extraordinària del Consell de Govern de data 16 d’abril de 2020 va acordar “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”, així com va encarregar al secretari general que quan 
s’aixequés l’estat d’alarma iniciés els tràmits per donar compliment a l’acord anterior. 
 
Atès que l’article 9 del Reial Decret 537/2020,  de 22 de maig, pel que es prorroga el estat d’alarma declarat pel 
Reial Decret 463/2020,  de 14 de març (BOE de 23 de maig), estableix que, amb efectes des de l’1 de juny de 2020,  
el còmput dels terminis administratius que haguessin estat suspesos es reprendrà, o es reiniciarà si així s’hagués 
previst en una norma amb rang de llei aprovada durant la vigència de l’estat d’alarma i les seves pròrrogues, i 
l’apartat segon de la disposició derogatòria única d’aquest mateix Reial Decret 537/2020 disposa que, amb efectes 
des de l’1 de juny de 2020,  queda derogada la disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020,  de 14 de 
març. 
 
Atès que, a la vista de la regulació abans esmentada, correspon decidir com ha de prosseguir el procés electoral per 
a l’elecció del rector o de la rectora. 
 
Atès que el curs acadèmic està molt avançat i que organitzar el procés electoral actualment comportaria que 
l’alumnat no pogués participar adequadament, es proposa al Consell de Govern organitzar un nou procés electoral 
a l’inici del curs acadèmic 2020-2021. 
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En data 4 de juny 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. 
 
En aquesta mateixa reunió també es van aprovar les mateixes previsions específiques dels aspectes organitzatius 
de la votació electrònica de les eleccions a rector o rectora de la UAB 2020,  excepte pel que fa a les dates del procés 
electoral. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de l’Equip de Govern i de la Junta Electoral General 
el Consell de Govern  ha adoptat els  següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER. Deixar sense efectes la convocatòria d’eleccions a rector o rectora de la UAB 2020 aprovada pel Consell de 
Govern en data 11 de març de 2020. 
 
SEGON. Aprovar una nova 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]  
 
TERCER. 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. 
 
 
Acord  49/2020,  de 9 de juny, del Consell de Govern 
 
Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat de modificació del calendari acadèmic del 
curs acadèmic 2020-2021. 
 
Atesa la necessitat de modificar el calendari acadèmic del curs 2020-2021 per tal d’adaptar-lo a les circumstàncies 
derivades de la situació de crisi ocasionada per la COVID-19. 
 
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 i aprovada a la sessió del Consell de Govern d’11 de març de 
2020. 
 
Vist que en la sessió d’11 de març de 2020 el Consell de Govern va delegar puntualment en la Comissió d’Afers 
Acadèmics l’aprovació de les modificacions que es poguessin produir en el calendari acadèmic per al curs acadèmic 
2020-2021. 
 
Vista la necessitat d’avocar al Consell de Govern la competència delegada a la Comissió d’Afers Acadèmics per a 
l’aprovació de les modificacions del calendari acadèmic per al curs acadèmic 2020-2021, amb la finalitat d’adoptar 
amb caràcter d’urgència les mesures necessàries per tal d’adaptar el calendari acadèmic al context sorgit de la 
situació de crisi sanitària derivada de la COVID-19. 
 
Vist l’article 10 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del sector públic, que regula l’avocació del 
coneixement per part dels òrgans superiors d’assumptes la resolució dels quals correspongui ordinàriament o per 
delegació als òrgans administratius dependents. 
 
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 de la UAB ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER. Avocar al Consell de Govern la competència per a l’aprovació de les modificacions del calendari acadèmic 
per al curs acadèmic 2020-2021. 
 
SEGON. Aprovar la proposta de modificació del calendari acadèmic per al curs 2020-2021 en els termes que 
s’annexen. [Document] 
 

http://www.uab.cat/doc/Convocatoria_eleccions_rector_rectora_CG090620
http://www.uab.cat/doc/Modificacio_calendari_academic_curs_2020_2021_CG090620


BOUAB Núm. 185  -  Juny / 2020     pàg. 5 
 

 

Butlletí Oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona 

TERCER. Comunicar aquests acords a la Comissió d’Afers Acadèmics, als efectes oportuns.  
 
QUART. Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment dels acords SEGON 
I TERCER. 
 
CINQUÈ. Comunicar aquests acords a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a termes les mesures 
necessàries per a fer-los efectius.  
 
 
I.3. Comissions del Consell de Govern 
 
I.3.1. Comissió d’Afers Acadèmics 

[tornar a l’índex] 
 
Acord 050/2020,  de 30 de juny de 2020, Comissió d'Afers Acadèmics 
 
Vistes les diverses peticions de creació i de modificació de títols de màsters i diplomes de postgrau propis que han 
estat presentades a l'Escola de Postgrau, i després de revisada la documentació justificativa corresponent que 
acredita que les propostes reuneixen els requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus de títols. 
 
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
 
Vist el que disposa l'article 64.f i 171.1 dels Estatuts de la UAB sobre la creació de titulacions pròpies de la UAB. 
 
Vist l'article 12.4.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 30 d’octubre de 2019, pel que fa a les 
competències de la Comissió d'Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que haurà 
d'aprovar el Consell de Govern sobre creació d'ensenyaments i títols de primer cicle, segon cicle i formació 
permanent. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 
Primer.- Informar favorablement sobre la creació i la modificació de títols de màster propi i de diploma de postgrau. 
Segon.- Elevar aquest acord al Consell de Govern perquè l’aprovi, si escau. 
  
   
Acord 051/2020,  de 30 de juny de 2020, Comissió d'Afers Acadèmics 
 
Vistes les propostes d’aprovació i de modificació de plans d’estudis de màster propi i de diplomes de postgrau 
presentades a l'Escola de Postgrau, i després de revisada la documentació justificativa corresponent que acredita 
que les propostes reuneixen els requisits exigits per a la seva aprovació i modificació. 
 
Atesa la necessitat d’implementar les propostes que es presenten per tal de satisfer la demanda d’aquests estudis. 
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
 
Vist el què disposa l’article 230 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de 
conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011 i les seves 
posteriors modificacions, sobre els plans d’estudis dels títols de màster. 
 
Vist l’article 285.2 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat 
amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011, sobre els plans d’estudis 
de les diplomatures de postgrau. 
 
Vist l'article 12.3.a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 30 d’octubre de 2019, pel que fa a les 
competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon aprovar els plans d’estudis de tots 
els estudis de primer cicle, segon cicle i formació permanent conduents a títols oficials i a títols propis i informar-ne 
al Consell Social, així com les modificacions derivades de la seva aplicació. 
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Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 
Primer. Aprovar, per delegació del Consell de Govern, els plans d’estudis dels Màsters propis i dels Diplomes de 
Postgrau següents, amb la condició que els òrgans competents aprovin el títol corresponent, en els termes que 
s'annexen: 
 
-       Màster en Intel·ligència Artificial i Big Data en Salut  
-       Màster en Disseny d'Espais: User Experience   
-       Màster en Comunicació del Medi Ambient  
-       Màster en Direcció de Comunicació Empresarial i Institucional (Semipresencial)  
-       Diploma de Postgrau en Disseny i l'Art del Jardí  
-       Diploma de Postgrau en Curadoria, Pràctiques Creatives i Espais Temporals  
-       Diploma de Postgrau en Intel·ligència Artificial i Big Data en Salut  
-       Diploma de Postgrau en Percepció i Representació d'Espais Experiencials   
-       Diploma de Postgrau en Disseny d'Espais Experiencials    
 
Segon.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la modificació dels plans d’estudis dels Màsters propis i dels 
Diplomes de Postgrau següents, en els termes que s’annexen: 
 
-       Màster en Surgical Oncology; Reconstructive and Aesthetic Breast Surgery   
-       Màster en Reconstructive Microsurgery  
-       Màster en Disseny, Autoproducció i Gestió de Producte  
-       Diploma de Postgrau en Head and Neck Reconstructive Microsurgery  
-       Diploma de Postgrau en Genitourinary Reconstructive Microsurgery  
-       Diploma de Postgrau en Reconstructive Microsurgery of the Limb  
 
-       Diploma de Postgrau en Breast Reconstructive Microsurgery  
-       Diploma de Postgrau en Autoproducció: Ideació i Validació de Producte  
-       Diploma de Postgrau en Autoproducció: Edició i Comercialització de Producte  
 
Tercer. Encarregar a la Comissionada per l’Escola de Postgrau i de la Formació Contínua l'execució i el seguiment 
d’aquests acords. 
 
Quart. Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per fer-los efectius. 
  
   
Acord 052/2020,  de 30 de juny de 2020, Comissió d'Afers Acadèmics 
 
Vista la proposta de creació de nous cursos d’especialització presentada a l'Escola de Postgrau, i després de revisada 
la documentació justificativa corresponent que acredita que la proposta reuneixen els requisits exigits per la UAB 
per a la seva aprovació.  
 
Atesa la necessitat d’implementar les propostes que es presenten per tal de satisfer la demanda d’aquests estudis. 
 
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
 
Vist l’article 305 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb 
el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011 i les seves posteriors 
modificacions, sobre les propostes de cursos d’especialització. 
 
Vist l’article 306 de  l’esmentada normativa, que estableix que  les propostes de cursos d’especialització són 
aprovades per la Comissionada per l’Escola de Postgrau i de la Formació Contínua i que la comissió del Consell de 
Govern amb competències sobre l’ordenació acadèmica dels estudis de postgrau ha de ser informada periòdicament 
sobre les propostes aprovades. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
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ACORDS 
 
Primer. Considerar-se assabentada de l’aprovació dels cursos d’especialització. [Document] 
 
Segon. Encarregar a la Comissionada per l’Escola de Postgrau i de la Formació Contínua el seguiment d’aquest acord. 
 
Tercer. Comunicar aquests acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per fer-los efectius 
  
   
Acord 053/2020,  de 30 de juny de 2020, Comissió d'Afers Acadèmics 
 
Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat de modificació del Calendari acadèmic 
administratiu del curs acadèmic 2020-2021. 
 
Atesa la necessitat de modificar el calendari acadèmic administratiu del curs 2020-2021 per tal d’adaptar-lo a les 
circumstàncies derivades de la situació de crisi ocasionada per la COVID-19. 
 
Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, 
segons la redacció donada per l'acord del Consell de Govern de data 30 d’octubre de 2019, pel que fa a les 
competències de la Comissió d'Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que haurà 
d'aprovar el Consell de Govern en matèria de calendari acadèmic i administratiu. 
 
Vist el calendari acadèmic de la UAB per al curs 2020-2021, aprovat pel Consell de Govern l’11 de març de 2020 i 
modificat pel Consell de Govern de 9 de juny de 2020. 
 
Vist que el calendari acadèmic administratiu de la UAB per al curs 2020-2021 va ser aprovat pel Consell de Govern 
l’11 de març de 2020. 
 
Vista la delegació per modificar el calendari acadèmic administratiu del curs 2020-2021 en la Comissió d’Afers 
Acadèmics, establerta en l’acord 24/2020,  d’11 de març, del Consell de Govern. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 
Primer. Modificar el calendari acadèmic administratiu del curs 2020-2021.[Document] 
 
Segon. Encarregar el 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 054/2020,  de 30 de juny de 2020, Comissió d'Afers Acadèmics 
 
Vista la proposta del vicerectorat de Programació Acadèmica i de Qualitat, d'aprovació de reconeixement de Cicles 
Formatius de Grau Superior per crèdits d'estudis de grau presentades pels centres corresponents. 
Atesa la necessitat d'implementar l'oferta d'ensenyaments superiors oficials que donen dret a reconeixement 
acadèmic en els estudis de grau. 
 
Vist l'article 6.2 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 disposa que podran ser objecte de 
reconeixement els crèdits cursats en altres ensenyaments superiors oficials. 
 
Vist l'article 78 del Text Refós de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de 
conformitat amb al Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, 
aprovat per l'acord del Consell de Govern de 2 de març de 2011, i les seves posteriors modificacions, el qual disposa 
que podran ser objecte de reconeixement els crèdits cursats en altres ensenyaments superiors oficials. 
 

http://www.uab.cat/doc/Informacio-sobre-nova-creacio-cursos-especialitzacio-300620
http://www.uab.cat/doc/Modificacio-calendari-academic-administratiu-curs2020-2021-300620
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Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, 
segons la redacció donada per l'acord del Consell de Govern de data 30 d’octubre de 2019, pel que fa a les 
competències de la Comissió d'Afers Acadèmics. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 
Primer. Aprovar el reconeixement de cicles formatius de grau superior per crèdits d’estudis de grau.[Document] 
 
Segon. Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l’execució i el seguiment de l’acord primer. 
 
Tercer. Comunicar aquests acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per fer-los efectius. 
  
   
Acord 055/2020,  de 30 de juny de 2020, Comissió d'Afers Acadèmics 
 
Vistes les propostes d’atorgament de premis extraordinaris de titulació presentades pels centres corresponents. 
Vist l’article 155 i següents de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de 
conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011, que regula 
l’atorgament dels premis extraordinaris de titulació. 
 
Vist l'article 12.3.b) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 30 d’octubre de 2019, pel que fa a les 
competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon aprovar la concessió dels premis 
extraordinaris de titulació. 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 
Primer. Atorgar, per delegació del Consell de Govern, els premis extraordinaris de titulació per al curs  acadèmic 
2018-2019.[Document] 
 
Segon. Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment de l’acord primer. 
 
Tercer. Comunicar aquests acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per fer-los efectius. 
  
  
Acord 056/2020,  de 30 de juny de 2020, Comissió d'Afers Acadèmics 
 
Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat d’aprovació de les accions propedèutiques 
proposades pels centres per al curs acadèmic 2020-21. 
 
Atès la necessitat d’implementar l’oferta d’accions propedèutiques per al curs acadèmic 2020-21. 
 
Vist l’article 17 i següents de la Normativa sobre organització acadèmica complementària de la normativa acadèmica 
de caràcter general de la UAB, aprovada pel Consell de Govern de 19 d’octubre de 2011 i les seves posteriors 
modificacions, que regula les accions propedèutiques que es programen en aquesta Universitat amb l’objectiu de 
facilitar la integració dels estudiants que s’incorporen i l’adequat seguiment dels seus estudis, i que disposa, entre 
d’altres, que correspon a la comissió competent en matèria d’ordenació acadèmica l’aprovació de les accions 
propedèutiques proposades pels centres. 
 
Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, 
segons la redacció donada per l’acord del Consell de Govern de data 30 d’octubre de 2019, pel que fa a les 
competències de la Comissió d’Afers Acadèmics. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 
Primer. Aprovar les accions propedèutiques per al curs acadèmic 2020-21.[Document] 

http://www.uab.cat/doc/Aprovacio-reconeixementCiclesFormatiusGrauSuperior-credits-estudis-grau-curs20-21-300620
http://www.uab.cat/doc/Concessio-premis-extraordinaris-titulacio-curs2018-2019-300620
http://www.uab.cat/doc/Aprovacio-accions-propedeutiques-curs2020-21-300620
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Segon. Autoritzar els deganats i les direccions de centre, si escau, a que adaptin el calendari de desenvolupament 
de les accions propedèutiques per al curs 2020-2021 del seu centre a la data definitiva d’inici del curs acadèmic 
2020-2021, la qual està pendent de modificació a causa de la situació d’emergència sanitària decretada per la Covid-
19. 
 
Tercer. Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius. 
   
 
I.3.2. Comissió de Doctorat 

[tornar a l’índex] 
  
Acord 006/2020,  de 22 de juny de 2020, Comissió de Doctorat 
 
Vista la proposta del vicerector de Recerca i de Transferència de modificació de memòries de programes de doctorat 
presentades pels òrgans competents. 
 
Atesa la necessitat de modificar les memòries dels programes de doctorat que es presenten, per tal d’adequar-les a 
les necessitats actuals. 
 
Vist l’article del Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, que regula els ensenyaments oficials de doctorat, que 
estableix les directrius per a la verificació, seguiment i renovació dels programes de doctorat. 
 
Vist l'article 14.2.a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 30 d’octubre de 2019, pel que fa a les 
competències de la Comissió de Doctorat, que estableix que li correspon aprovar la documentació per a la verificació 
i acreditació dels estudis de doctorat i informar-ne al Consell Social, així com aprovar les modificacions derivades de 
la seva aplicació. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la modificació de memòries del programa de doctorat 
següents: 
·         Psicologia de la Comunicació i Canvi 
 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
 
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius. 
  
   
Acord 007/2020,  de 22 de juny de 2020, Comissió de Doctorat 
 
Vista la proposta del vicerector de Recerca i de Transferència, d’aprovació dels autoinforme per al procés 
d’acreditació de les titulacions dels centres. 
 
Atès que per a dur a terme aquest procés es requereix de l’elaboració d’un autoinforme per part del centre a 
acreditar, i atès que tal com s’estableix en el procés definit per l’AQU, forma part de la documentació que s’ha de 
lliurar i que s’avalua per part d’una comissió externa, amb l’objectiu d’obtenir l’informe definitiu d’acreditació 
favorable que permeti la continuïtat de la impartició de les titulacions. 
 
Vist l’article 27 bis del Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 
universitaris oficials, que regula la renovació de l’acreditació dels títols universitaris oficials. 
 
Vist l'article 14 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, 
segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 30 d’octubre de 2019, pel que fa a les 
competències de la Comissió de Doctorat. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
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ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar els autoinformes d’acreditació dels Programes de Doctorat següents: 
·         Dret    
 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Recerca i de Transferència 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 008/2020,  de 22 de juny de 2020, Comissió de Doctorat 
 
Vistes les propostes d’atorgament de premis extraordinaris de doctorat presentades pels centres corresponents. 
 
Vist l'article 379 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb 
el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011 i les seves posteriors 
modificacions, segons el qual, es poden concedir cada curs acadèmic premis extraordinaris de doctorat en funció de 
la vàlua científica de les tesis defensades. 
 
Vist l'article 14.2.b de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 30 d’octubre de 2019, pel que fa a les 
competències de la Comissió de Doctorat, que estableix que li correspon aprovar la concessió dels premis 
extraordinaris d’estudis de doctorat. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Atorgar, per delegació del Consell de Govern, els premis extraordinaris de doctorat.[Document] 
 
SEGON.- Encarregar al Vicerector de Recerca i de Transferència i el seguiment d’aquests acords. 
 
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius. 
   
  
Acord 009/2020,  de 22 de juny de 2020, Comissió de Doctorat 
 
Vista la proposta de l’Escola de Doctorat d’ampliar la data límit de dipòsit de tesis doctorals corresponent al curs 
acadèmic 2019-2020. 
 
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 
crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, que estableix, entre d’altres, la suspensió de l’activitat educativa 
presencial, inclosa la universitària, que, sempre que sigui possible, es continuarà a distancia i en línia. 
 
Atès que, tot i la continuació de l’activitat educativa a distancia i en línia, en molts casos, l’alumnat dels estudis 
universitaris, com els de doctorat, no ha pogut continuar els seus estudis, ja sigui per motius de salut, mobilitat, 
tècnics, etc., raó per la qual s’han adoptat mesures per part de diferents instancies per tal de pal·liar possibles 
perjudicis als interessats. 
 
Atès que entre les mesures esmentades es troba la instrucció 6/2020 de la UAB, aprovada pel Consell de Govern de 
la UAB el 16 d’abril de 2020,  per la qual es possibilita que els alumnes del Treball de Fi de Grau (TFG) i Treball de 
Fi de Màster (TFM) puguin ser avaluats fins el 30 de novembre de 2020 per la via de modificació d’actes. 
 
Atès que en consonància amb l’anterior, es considera adient ampliar la data límit de dipòsit de tesis corresponent al 
curs acadèmic 2019-2020 fins el 30 de novembre de 2020 a l’alumnat de doctorat que es trobi en l’últim curs, sense 
cost addicional. 
 
Vist l’article 14.3.b) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per l’acord del Consell de Govern de data 30 d’octubre de 2019, que estableix que 

http://www.uab.cat/doc/Concessio-premis-extraordinaris-doctorat-220620
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li correspon informar les propostes que haurà d’aprovar el Consell de Govern sobre disposicions normatives en 
matèria acadèmica d’estudis i ensenyaments de doctorat. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Informar favorablement l’aprovació de la instrucció per a l’ampliació de la data límit de dipòsit de tesis 
doctorals, corresponent al curs acadèmic 2019-2020,  en el marc de la situació de crisi ocasionada per la Covid-19 
. 
 
SEGON.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació. 
  
   
Acord 010/2020,  de 22 de juny de 2020, Comissió de Doctorat 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentada de la informació sobre les defenses presencials, semipresencials i virtuals de 
tesis doctorals a la UAB. 
   
 
I.3.3. Comissió d’Economia i d’Organització 

[tornar a l’índex] 
 
 Acord 030/2020,  de 29 de juny de 2020, Comissió d'Economia i d'Organització 
 
Vista la proposta del gerent d’informar sobre la memòria econòmica, el balanç, el compte de resultats i la liquidació 
del pressupost de la UAB corresponents a l'exercici anual a 31 de desembre de 2019. 
 
Vist el que disposen els articles 161 i següents de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya, pel 
que fa al pressupost de les universitats. 
 
Vist l’article 81 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 d’octubre, d’Universitats pel que fa a la programació i pressupost. 
 
Vist l'article 216.2 dels Estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona el qual estableix que l'elaboració de la 
memòria econòmica, el balanç i el compte de resultats correspon a la Gerència, d'acord amb l'Equip de Govern i que 
la seva aprovació correspon al Consell Social, a proposta del Consell de Govern. 
 
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, que estableix que li correspon 
informar les propostes que correspon aprovar al Consell de Govern. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
 
ACORDS 
 
PRIMER. Informar favorablement la memòria econòmica, el balanç, el compte de resultats i la liquidació del 
pressupost de la UAB corresponents a l'exercici anual a 31 de desembre de 2019. 
 
SEGON. Elevar aquest acord al Consell de Govern i al Consell Social  per tal que exerceixin les seves competències. 
 
TERCER. Encarregar al vicerector d’Economia i de Campus i al gerent l'execució i el seguiment d'aquests acords. 
  
   
Acord 031/2020,  de 29 de juny de 2020, Comissió d'Economia i d'Organització 
 
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. 
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Vista la proposta de convocatòria 02/2020 per a la concessió d’ajuts destinats a millorar la prevenció de riscos als 
laboratoris per a l’any 2020 aprovada per Acord de la Comissió d’Economia i d’Organització de 22 d’abril de 2020. 
 
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, pel que fa a l’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. 
 
ACORDS 
 
PRIMER. Aprovar la resolució de la convocatòria 02/2020 per a la concessió d’ajuts per concessió d’ajuts destinats 
a millorar la prevenció de riscos als laboratoris per a l’any 2020,  en els termes següents:[Document] 
 
 1-  Acordar destinar l’import de 107.925,77€ a la concessió d’ajuts destinats a la prevenció de riscos als laboratoris 
per a l’any 2020. 
 2- Obrir un període  de 10 dies naturals, és a dir fins al dia 9 de juliol de 2020 inclòs, perquè els interessats puguin 
formular al·legacions. 
 3-  Acordar que  les esmentades al·legacions es  resoldran com a màxim en data 24 de juliol de 2020. 
 4- Acordar destinar l’excedent entre l’import de la convocatòria (112.000€) i i l’import final un cop s’hagin resolt 
les al·legacions presentades a un romanent  per finançar mesures de prevenció de riscos produïts per la COVID-19, 
el qual haurà de ser ratificat per la Comissió d’Economia i d’Organització. 
 
 SEGON. Encarregar  a l’Àrea de Prevenció i Assistència l'execució i el seguiment d'aquests acords 
  
   
Acord 032/2020,  de 29 de juny de 2020,  Comissió d'Economia i d'Organització 
 
Atès que VADECITY SL va dissenyar un Projecte denominat ‘SMART BIKING’ consistent en la implantació d’un model 
de mobilitat urbana mitjançant l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport en l’entorn urbà la qual cosa implica el 
desplegament de dispositius d’aparcaments segurs per a bicicletes situats estratègicament a la ciutat, connectats 
en xarxa i operant a través d’una plataforma tecnològica intel·ligent que facilita l’ús de la xarxa d’aparcaments 
segurs per part dels usuaris i els hi ofereix altres serveis de caràcter accessori i complementari. 
 
 
Atès que en el marc del programa Horizon 21020 el Projecte SMART BIKING va obtenir una subvenció per a 
implementar 500 places d’aparcament segur connectades en xarxa. 
 
Atès que la UAB, a través del seu Pla de Mobilitat, i més concretament del seu Projecte BiciUAB, treballa activament 
per al foment de la bicicleta com a mitjà de transport quotidià per a la comunitat universitària, sent la provisió 
d’aparcaments segurs per bicicletes un dels objectius principals. 
 
Atès que en data 19 de desembre de 2018 la UAB i VADECITY, S.L., van formalitzar un conveni de cessió d’ús 
d’espais per destinar-les a places d’aparcament (126 places d’aparcament, en 30 emplaçaments diferents, a raó de 
14 places per emplaçament), de manera gratuïta i per un període de quatre anys. 
 
Atès que les la UAB i VADECITY, S.L. han arribat a un acord pel qual la UAB imposi el pagament d’un cànon per l’ús 
dels espais i, a canvi, VADECITY, S.L. pugui cobrar el preu del serveis als seus usuaris, a patir d’un determinat 
temps de durada d’estacionament. 
 
D’acord amb allò que disposa l’article 89.k) de la llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, l’article 
29 del decret legislatiu 1/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de patrimoni de la 
Generalitat de Catalunya, els articles 72 a 81 del decret 323/1983, de 14 de juliol, del reglament del patrimoni de 
Catalunya, els articles 93 i 137.4 de la llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les Administracions Públiques 
i l’article 207 dels Estatuts de la UAB. 
 
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, que estableix que li correspon 
informar les propostes que correspon aprovar al Consell de Govern. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

http://www.uab.cat/doc/Resolucio-convocatoria-ajuts-destinats-millorar-prevencio-riscos-laboratoris-UAB-2020-290620
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ACORDS 
 
PRIMER. Informar favorablement la modificació del conveni de col·laboració per a la implementació del Projecte 
‘Smart Biking’ – Xarxa d’aparcaments segurs del campus de la UAB per canviar les condicions econòmiques del 
mateix, en el sentit de transformar-lo en onerós per tal que la UAB pugui cobrar un cànon a VADECITY, S.L. per l’ús 
privatiu dels espais de domini públic i, a canvi, VADECITY, S.L. pugui cobrar el preu del serveis als seus usuaris, a 
patir d’un determinat temps de durada d’estacionament, en els termes de la minuta. 
 
SEGON.- Informar favorablement perquè s’autoritzi a la rectora, o persona en qui delegui, perquè amb les més 
àmplies facultats pugui signar els documents públics i privats que siguin necessaris, amb les clàusules que consideri 
més adients, per donar compliment a aquests acords. 
 
TERCER. Elevar aquest acord al Consell de Govern i al Consell Social  per tal que exerceixin les seves competències. 
QUART. Encarregar al vicerector d’Economia i de Campus i al gerent l'execució i el seguiment d'aquests acords. 
  
   
Acord 033/2020,  de 29 de juny de 2020,  Comissió d'Economia i d'Organització 
 
Vista la proposta d’aprovació de les modificacions de crèdit de data 12 de juny de 2020. 
 
Vistos els acords de la  Comissió d’Economia i d’Organització de data 13 de febrer, de 4 març i 22 d’abril 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 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  12  de juny de 2020.[Document] 
 
SEGON.  Encarregar al gerent i a la vicegerent d’Economia  l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
  
   
Acord 034/2020,  de 29 de juny de 2020,  Comissió d'Economia i d'Organització 
 
Vist el Certificat del vicerector d’Economia i Campus  d’existència de crèdit suficient per atendre la despesa 
corresponent a la contractació número 11/2020 corresponent a la contractació de despeses de servei d’assegurances 
de responsabilitat civil i de danys i d’assegurances de la flota de vehicles de la UAB. 
 
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/AprovaciO-modificacions-crEdit-12-juny-2020-290620
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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. 
 
ACORDS 
 
PRIMER.  Aprovar la proposta de despeses pluriennals corresponent a la contractació número 11/2020 relativa al 
servei d’assegurances de responsabilitat civil i de danys i d’assegurances de la flota de vehicles de la UNIVERSITAT 
AUTÒNOMA DE BARCELONA. 
 
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 035/2020,  de 29 de juny de 2020,  Comissió d'Economia i d'Organització 
 
Vist el Certificat del vicerector d’Economia i Campus  d’existència de crèdit suficient per atendre la despesa 
corresponent a la primera pròrroga de la contractació número 20/2017 de prestació del servei de prevenció aliè de 
la UAB. 
 
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. 
 
ACORDS 
 
PRIMER. Aprovar la proposta de despeses pluriennals corresponent  a la primera pròrroga de la contractació número 
20/2017 de prestació del servei de prevenció aliè de la UAB. 
 
SEGON. Elevar aquest acord al  Consell Social  per tal que exerceixi les seves competències. 



BOUAB Núm. 185  -  Juny / 2020     pàg. 15 
 

 

Butlletí Oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona 

 
TERCER. Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència l'execució i el 
seguiment d’aquests acords. 
  
   
Acord 036/2020,  de 29 de juny de 2020, Comissió d'Economia i d'Organització 
 
Vist el Certificat del vicerector d’Economia i Campus  d’existència de crèdit suficient per atendre la despesa 
corresponent a la contractació nº CONSU-45/2019 de subministrament de publicacions monogràfiques per a 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. 
 
ACORDS 
 
PRIMER.  Aprovar la proposta de despeses pluriennals corresponent a la contractació nº CONSU-45/2019 de 
subministrament de publicacions monogràfiques per a la UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA. 
 
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 037/2020,  de 29 de juny de 2020, Comissió d'Economia i d'Organització 
 
Vist el Certificat del vicerector d’Economia i Campus  d’existència de crèdit suficient per atendre la despesa 
corresponent a la contractació primera pròrroga del sistema dinàmic d’adquisició núm. CONSU-18/2019 de 
subministrament de material fungible i petit equipament de laboratori per 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. 
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Vist el que disposa  l’article 116.3 de la Llei  9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, el qual 
estableix literalment: “Asimismo, deberá incorporarse el certificado de existencia de crédito o, en el caso de 
entidades del sector público estatal con presupuesto estimativo, documento equivalente que acredite la existencia 
de financiación, y la fiscalización previa de la intervención, en su caso, en los términos previstos en la Ley 47/2003, 
de 26 de noviembre, General Presupuestaria”. 
 
Vist l'article 10 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, 
segons la redacció donada per l’Acord de Consell de Govern de 13 de desembre de 2017 pel  que fa al procediment 
de simplificació del procediment d’aprovació de despeses pluriennals. 
 
Vista la conformitat del Gabinet  Jurídic. 
 
ACORDS 
 
PRIMER.  Aprovar la proposta de despeses pluriennals corresponent a la contractació primera pròrroga del sistema 
dinàmic d’adquisició núm. CONSU-18/2019 de subministrament de material fungible i petit equipament de laboratori 
per la UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA. 
 
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 038/2020,  de 29 de juny de 2020, Comissió d'Economia i d'Organització 
 
Vist el Certificat del vicerector d’Economia i Campus  d’existència de crèdit suficient per atendre la despesa 
corresponent a  la segona pròrroga de  la contractació CONSU-14/2017 de subministrament material d’oficina 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. 
 
Vist el que disposen els articles 47 i 47 bis i 73,2 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària 
pel que fa als compromisos de despeses de caràcter pluriennal i l’existència de crèdit pressupostari suficient per 
atendre-les. 
 
Vist el que disposa  l’article 116.3 de la Llei  9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, el qual 
estableix literalment: “Asimismo, deberá incorporarse el certificado de existencia de crédito o, en el caso de 
entidades del sector público estatal con presupuesto estimativo, documento equivalente que acredite la existencia 
de financiación, y la fiscalización previa de la intervención, en su caso, en los términos previstos en la Ley 47/2003, 
de 26 de noviembre, General Presupuestaria”. 
 
Vist l'article 10 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, 
segons la redacció donada per l’Acord de Consell de Govern de 13 de desembre de 2017 pel  que fa al procediment 
de simplificació del procediment d’aprovació de despeses pluriennals. 
 
Vista la conformitat del Gabinet  Jurídic. 
 
ACORDS 
 
PRIMER.  Aprovar la proposta de despeses pluriennals corresponent a la segona pròrroga de la contractació nº 
CONSU-14/2017 de subministrament material d’oficina de  la UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA. 
 
SEGON.   Elevar aquest acord al  Consell Social  per tal que exerceixi les seves competències. 
 
TERCER. Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència l'execució i el 
seguiment d’aquests acords. 
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Acord 039/2020,  de 29 de juny de 2020, Comissió d'Economia i d'Organització 
 
Vist el Certificat del vicerector d’Economia i Campus  d’existència de crèdit suficient per atendre la despesa 
corresponent a la pròrroga de la contractació número 10/2016 corresponent a la pròrroga del servei de transport de 
viatgers en autobús de la UAB. 
 
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. 
 
ACORDS 
 
PRIMER.  Aprovar la proposta de despeses pluriennals corresponent a la contractació número 16/2016 relativa  a la 
pròrroga del servei de transport de viatgers en autobús de la UAB. 
 
SEGON.   Elevar aquest acord al  Consell Social  per tal que exerceixi les seves competències. 
 
TERCER. Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència l'execució i el 
seguiment d’aquests acords. 
  
 
I.3.4. Comissió d’Investigació 

[tornar a l’índex] 
 
 Acord 015/2020,  de 18 de juny de 2020, Comissió d'Investigació 
 
Vista la proposta de creació d’un Centre d’Estudis i de Recerca amb la denominació ‘Centre de Recerca i Estudis pel 
Desenvolupament Organitzatiu (CRiEDO)’, promogut pel doctor Joaquín Gairín Sallán, la qual va ser presentada 
davant el vicerector de Recerca i de Transferència. 
 
Atesa la memòria que conté les finalitats, les línies d’investigació principals, la proposta d’activitats, la relació de les 
persones que en formen part i un pla econòmic que demostra la capacitat d’autofinançament del CER amb fons 
externs i la proposta de Reglament . 
 
Vist l’article 17.1 de la Normativa de la UAB en Matèria d’Investigació segons el qual la constitució d’un Centre 
d’Estudis i de Recerca requereix acord del Consell de Govern, prèvia proposta de la Comissió d’Investigació. 
 
Vist l'article 16.4.b) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 30 d’octubre de 2019, pel que fa a les 
competències de la Comissió d’Investigació, que estableix que li correspon informar de les propostes que han de ser 
discutides i, si escau, aprovades pel Consell de Govern pel que fa a la creació d’un Centre d’Estudis i de Recerca. 
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Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Informar favorablement la proposta de creació d’un Centre d’Estudis i de Recerca amb la denominació 
‘Centre de Recerca i Estudis pel Desenvolupament Organitzatiu (CRiEDO)’, d’acord amb la memòria i del Reglament. 
 
SEGON.- Elevar aquesta al Consell de Govern per tal que exerceixi les seves competències.[Document] 
 
TERCER.- Encarregar el vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
 
QUART.- Comunicar els presents acords al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries 
per a fer-los efectius. 
  
   
Acord 016/2020,  de 18 de juny de 2020, Comissió d'Investigació 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- A partir del mes de Gener de 2021, cada any des de l’AGR es demanarà als grups de recerca el 25 per 
100 dels diners de co-finançament del TSR, els quals hauran de confirmar si poden assumir-ho, o no, en el mes de 
maig corresponent. En cas de no poder finançar la plaça, s’haurà de prendre una de les següents decisions: estudiar 
la viabilitat de concessió d’una bestreta al grup de recerca o es procedirà la convocatòria de reassignació de la plaça 
en qüestió durant el mes de Juny. 
Es podrà també realitzar, si fos necessari una segona convocatòria anyal el mes de desembre en cas de baixes 
produïdes durant el segon semestre. 
 
SEGON.- Assignar formalment el TSR SGR20170749 al grup SGR sol·licitant liderat pel doctor José Rodríguez 
Álvarez. 
 
TERCER.- Aprovar la convocatòria de reassignació de 2 places del programa TSR de juny de 2020. 
 
QUART.- Encarregar al vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
 
CINQUÈ.- Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries 
per a fer-los efectius. 
 
   
Acord 017/2020,  de 18 de juny de 2020, Comissió d'Investigació 
 
Vista la proposta de modificació del Reglament del l'Institut de l'Institut de la Comunicació de la Universitat 
Autònoma de Barcelona (InCom-UAB) aprovat pel seu Consell d’Institut, en sessió data 21 de febrer de 2020. 
 
Vist l’article 19 de la Reglament Marc de Facultats i Escoles Universitàries, Departaments i Instituts Universitaris 
d’investigació i Centres de Recerca Propi segons el qual la modificació del seu reglament ha de ser ratificat pel 
Consell de Govern un cop aprovat pel seu Consell d’Institut (art. 8). 
 
Vist l'article 16.4.d) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 30 d’octubre de 2019, pel que fa a les 
competències de la Comissió d’Investigació, que estableix que li correspon informar de les propostes que han de ser 
discutides i, si escau, aprovades pel Consell de Govern pel que fa a qualsevol altra matèria que la normativa vigent 
estableixi o per la qual el Consell de Govern requereixi un informe de la Comissió. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Informar favorablement la ratificació de l’acord del Consell de l'Institut de la Comunicació de la Universitat 
Autònoma de Barcelona (InCom-UAB), de data 21 de febrer de 2020,  pel qual va aprovar la modificació del seu 
Reglament. [Document] 
 
SEGON.- Elevar aquesta al Consell de Govern per tal que exerceixi les seves competències. 

http://www.uab.cat/doc/PropostacreaciOCentreRecercaEstudisDesenvolupamentOrganitzatiu-180620
http://www.uab.cat/doc/Aprovacio-siescau-nou-text-Reglament-InCom-UAB-180620
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TERCER.- Encarregar el vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
 
QUART.- Comunicar els presents acords al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries 
per a fer-los efectius. 
  
   
Acord 018/2020,  de 18 de juny de 2020, Comissió d'Investigació 
 
Atès que en sessió del Consell de Govern de data 30 de gener de 2020 es va aprovar la Normativa de la UAB en 
matèria d’Investigació, el Capítol IV, del títol I del qual regula els grups de recerca com a estructures de recerca. 
 
Atès que una sèrie d’investigadors han demanat el reconeixement d’estructures de recerca com a Grup de Recerca 
Singular . 
 
Atès la revisió de les condicions del grup de recerca que sol·licita el reconeixement com a grup de recerca Singular  
Vists els articles 8 i 9 de la Normativa de la UAB en matèria d’Investigació que estableixen que les sol·licituds de 
reconeixements de Grups de Recerca Singulars requereixen un acord de la Comissió d’Investigació per tal d’aprovar, 
si escau, aquest reconeixement, motiu pel qual la presidenta sotmet a consideració les esmentades sol·licituds als 
membres de la Comissió.  
 
Vist l'article 16.1.b) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de juliol de 2016, pel que fa a les 
competències de la Comissió d’Investigació, que estableix que li correspon aprovar i resoldre els assumptes derivats 
de l’aplicació de les normatives aprovades en matèria d’investigació pel 
Consell de Govern, i interpretar i desenvolupar els aspectes no previstos, d’acord amb els principis generals 
establerts respecte d’aquesta qüestió.  
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 
PRIMER.-  Aprovar el reconeixement com a Grup de Recerca Singular. [Document] 
 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
 
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries 
per a fer-los efectius. 
  
   
Acord 019/2020,  de 18 de juny de 2020, Comissió d'Investigació 
 
ACORDS 
 
PRIMER.-  Es prorroga l’execució de les estances 3 mesos més de la data final aprovada.  
 
SEGON.- En cas de sol·licitud d’ampliació d’ajuts per augment de despeses derivades, s’autoritza a valorar-les 
positivament amb els diners sobrant de les renuncies d’altres beneficiaris de la convocatòria.  
 
TERCER.- Encarregar al vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
 
QUART.- Comunicar els presents acords al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries 
per a fer-los efectius. 
 
 
Acord 020/2020,  de 18 de juny de 2020, Comissió d'Investigació 
 
Vista la proposta del vicerector de Recerca i de Transferència de Coneixements on proposa la modificació d’adscripció 
d’activitat investigadora de personal acadèmic a CERS/Instituts. 
 
Atès que es vol modificar les adscripcions d’alguns investigadors, d’acord amb el llistat que s’adjunta com a 
document 1. 

http://www.uab.cat/doc/Aprovacio-escau-un-nou-grup-recerca-singular-de-la-UAB-180620
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Vist l’article 22.2 de la Normativa de la UAB en matèria d’Investigació, l’adscripció de la recerca del personal 
acadèmic d’un departament de la UAB a una estructura de recerca pròpia haurà de ser informada favorablement per 
la Comissió d’Investigació de la UAB, i serà autoritzada mitjançant resolució del vicerector competent en matèria de 
recerca.  
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Informar favorablement les modificacions d’adscripció de la recerca de personal investigador de la UAB en 
els CERS/Instituts. [Document] 
 
SEGON.-  Comunicar el presents acords al vicerector de Recerca i de Transferència de Coneixements i elevar les 
actuacions a aquest perquè emeti la corresponent resolució i la notifiqui als interessats i òrgans escaients. 
 
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries 
per a fer-los efectius. 
  
  
Acord 021/2020,  de 18 de juny de 2020, Comissió d'Investigació 
 
Vista la proposta del de Recerca i de Transferència sobre la priorització de candidatures a la convocatòria de mobilitat 
iberoamericà de Santander. 
 
Atès que en durant el mes d’abril de 2020 el Banco Santander va aprovar la convocatòria de mobilitat iberoamericà 
de Santander . 
 
Atès que la UAB ha de presentar 4 candidats prioritzats. 
 
Vista la llista prioritzada de candidatures efectuades a l’Àrea Gestió de la 
Recerca, seguint els criteris establerts. 
 
Vist l'article 16.1a) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 30 d’octubre de 2019, pel que fa a les 
competències de la Comissió d’Investigació, que estableix que li correspon aprovar i resoldre les convocatòries 
d’ajuts de recerca. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la llista prioritzada de candidats de la convocatòria de mobilitat iberoamericà de Santander 
[Document] 
 
SEGON.- Encarregar el vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
 
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries 
per a fer-los efectius. 
  
  
I.3.5. Comissió de Personal Acadèmic 

[tornar a l’índex] 
 
 
Acord 026/2020,  de 29 de juny de 2020, Comissió de Personal Acadèmic 
 
L’article 19.ú.3.I) de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l’Estat per al 2018, prorrogats per 
al 2019 i 2020,  estableix un 100% de taxa de reposició. Les universitats estan obligades a destinar, com a mínim, 
un 15% del total de places que s'ofereixin a la contractació, com a personal laboral fix, al personal investigador que 
hagi finalitzat el programa Ramón i Cajal i hagi obtingut el certificat I3. En el supòsit que no s’utilitzin totes les 
places previstes en aquesta reserva, aquestes es podran oferir a altres investigadors de programes d’excel·lència, 
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nacionals o internacionals i que hagin obtingut el certificat I3. Aquesta taxa de reposició ha estat validada per la 
Secretaria d’Estat de Pressupostos i Despeses del Ministeri d’Hisenda. 
L'apartat 2 de de l'article 70 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, per la qual s’aprova el text refós 
de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, estableix que l’oferta d’ocupació pública haurà de ser aprovada pel 
respectiu òrgan de govern de l’administració pública i s’haurà de publicar en el Butlletí Oficial de la Comunitat 
Autònoma o, si escau, de l'Estat, abans de la finalització de l'any 2020. 
L'oferta d'ocupació pública de personal docent i investigador de la Universitat Autònoma de Barcelona per al 2020,  
inclou les necessitats de recursos humans amb assignació pressupostària que s’han de proveir mitjançant la 
incorporació de personal de nou ingrés. Aquesta oferta ha estat comunicada a la Direcció General d’Universitats de 
la Generalitat de Catalunya. 
El càlcul de la taxa de reposició d'efectius, comunicada a la Direcció General d’Universitats de la Generalitat de 
Catalunya en funció de nombre d'empleats fixos que durant l'exercici 2019 han deixat de prestar serveis en aquesta 
Universitat i les altes per reingrés, ascendeix a 78 places, de les quals, 12 es reserven a la contractació, com a 
personal laboral fix, de personal investigador que hagi finalitzat el programa Ramón i Cajal i hagi obtingut el certificat 
I3. 
 
Vist l'article 18.4 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013,  pel que fa a les 
competències de la Comissió de Personal Acadèmic  en matèria de contractació de del personal acadèmic. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Informar favorablement l’oferta d’ocupació pública de Personal Docent i Investigador per a l’any 2020,   i 
elevar-la al Consell de Govern perquè exerceixi les seves competències. 
 
SEGON.  Encarregar al  vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d'aquests acords. 
  
   
Acord 027/2020,  de 29 de juny de 2020, Comissió de Personal Acadèmic 
 
Vistos l’article 54 de la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la qual modifica la llei orgànica 6/2001, de 21 de 
desembre,  d’Universitats i l’article 52 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, que disposen 
que les universitats, d’acord amb els seus estatuts, podran nomenar a professorat emèrit entre professors i 
professores jubilats que hagin prestat serveis destacats a la universitat. 
 
Vistos els articles 138 i 142 del decret 237/2003, de 8 d’octubre pel qual s’aproven els Estatuts de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, que disposen que el Consell de Govern ha de desenvolupar els mecanismes de selecció del 
professorat emèrit i honorari. 
 
Vista la Subsecció 1ª de la Secció 3a del text refós del Reglament de Personal Acadèmic de la Universitat Autònoma  
de Barcelona, aprovat pel Consell de Govern de 17 de novembre de 2010 i modificada en diverses ocasions i la 
darrera el 30 de gener de 2020,  que regula el procediment per a la proposta de nomenament i renovació del 
professorat emèrit i honorari, i fa la competència a la Comissió de Personal Acadèmic per a la seva aprovació. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar, si escau, la convocatòria per a la selecció i renovació del professorat emèrit i professorat honorari 
per al curs 2020-2021. [Document] 
 
SEGON.- Encarregar  al vicerector de Personal Acadèmic  l'execució i el seguiment d’aquest acord. 
  
  
Acord 028/2020,  de 29 de juny 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 
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llei i que en els termes de la pròpia llei i en el marc de les seves competències les Comunitats Autònomes establiran 
el règim del personal docent i investigador contractat. 
 
Vistos els articles 44,1 i 46 de la Llei d’Universitats de Catalunya que regulen els requisits del professorat  agregat. 
 
Vist l’article 140 i següents dels Estatuts de la UAB que regulen la provisió de places de catedràtic, agregat i 
col·laborador permanent. 
 
Vistos els articles 33 i següents del Reglament de Personal Acadèmic aprovat per acord del Consell de Govern de la 
Universitat Autònoma de Barcelona de 17 de novembre de 2010 i modificada en diverses ocasions i la darrera el 30 
de gener del 2020. 
 
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. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Personal Acadèmic, es presenta 
a la Comissió de Personal Acadèmic de la UAB la següent 
 
ACORDS 
 
PRIMER.-  Aprovar  la convocatòria dels concursos públics per a l’accés a places de professorat 
permanent.[Document] 
 
SEGON.- Encarregar al Vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
  
   
Acord 029/2020,  de 29 de juny de 2020, Comissió de Personal Acadèmic 
 
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 44,2, i 49 de la Llei d’Universitats de Catalunya que regulen els requisits del professorat  lector. 
 
Vist l’article 142 i següents dels Estatuts de la UAB que regulen la provisió de places de lector. 
 
Vist l’acord del Govern de la Generalitat de 16 de maig del 2017, pel qual s’aprova el Pla Serra  Húnter per al període 
2016-2020,  i es concreten les seves característiques i el conveni entre el Departament d’Empresa i Coneixement i 
les universitats públiques catalanes per al desenvolupament del Pla Jaume Serra Húnter de professorat contractat 
en el període 2016-2020; i els acords del Consell Interuniversitari de Catalunya, de 22 de juny de 2017 i 27 d’octubre 
de 2017, sobre la contractació de personal docent i investigador Serra Húnter a les universitats públiques catalanes 
durant l’any 2017. 
 
Vistos els articles 52 i següents del Reglament de Personal Acadèmic aprovat per acord del Consell de Govern de la 
Universitat Autònoma de Barcelona de 17 de novembre de 2010 i modificada en diverses ocasions i la darrera el 30 
de gener del 2020. 
 
Vist l’article 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. 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Personal Acadèmic, es presenta 
a la Comissió de Personal Acadèmic de la UAB la següent 
 
ACORDS 
 
PRIMER.-  Aprovar  la convocatòria dels processos selectius per a la contractació de personal docent i investigador 
en la categoria de professor lector o lectora de caràcter temporal en el marc del Pla Serra  Húnter.[Document] 
 
SEGON.- Encarregar al Vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
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Acord 030/2020,  de 29 de juny de 2020, Comissió de Personal Acadèmic 
 
Vistos els articles 138, 142 i 145 dels Estatuts de la UAB que regulen la tipologia i provisió de places de personal 
docent i investigador. 
 
Vistes les previsions de la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació que regula el marc 
per al foment de la investigació científica i tècnica i els seus instruments de coordinació general, amb la finalitat de 
contribuir a la generació difusió i transferència del coneixement i a la promoció de la investigació, el 
desenvolupament experimental i la innovació com a elements sobre els quals ha d’edificar-se el desenvolupament 
econòmic sostenible i el benestar social. 
 
Vistos els articles 20 i següents de la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació que regulen 
les modalitats de contracte de treballat específic del personal investigador entre els que es troben  els contractes 
predoctorals i els contractes d’accés al Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació.  
 
Vist l’article 54 i següents del Reglament de Personal Acadèmic aprovat per acord del Consell de Govern de la 
Universitat Autònoma de Barcelona de 17 de novembre de 2010 i modificada en diverses ocasions i la darrera el 30 
de gener del 2020. 
 
Vist l’article 45 i següents de la Llei d’Universitats de Catalunya que regulen els requisits del professorat contractat. 
 
Vistos els articles 16 i 17 del conveni col·lectiu per al personal docent i investigador de les universitats públiques 
catalanes de 21 de desembre de 2006, publicat en el DOGC de 14 de febrer de 2007. 
 
Vist l'article 18 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, 
segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a les competències 
de la Comissió de Personal Acadèmic. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar, si escau, la convocatòria de concursos per a la contractació de nou professorat associat per al 
curs 2020-2021.[Document] 
 
SEGON.- Encarregar  al vicerector de Personal Acadèmic  l'execució i el seguiment d’aquest acord. 
  
   
Acord 031/2020,  de 29 de juny de 2020, Comissió de Personal Acadèmic 
 
Vist l’acord del Consell de Govern de data 11 de març de 2020 pel qual es va aprovar  el model i criteris de priorització 
de les places de professorat permanent. 
 
Vist l’annex 1er. l’esmentat model i criteris que preveu que en el termini d’un mes des de l’aprovació d’aquest 
document per part del Consell de Govern, els directors i les directores de departament de cada àmbit hauran de fer 
una proposta consensuada (o, alternativament, aprovada per majoria absoluta) de revisió dels criteris de mèrits de 
recerca del document Model i criteris de priorització de les places d’agregat, aprovat pel Consell de Govern de 27 de 
setembre de 2018. L’objectiu d’aquesta revisió serà adequar els criteris de recerca a l’existència de sis àmbits en 
comptes dels dos fins ara contemplats en la priorització de places d’agregat. Els criteris de docència i de gestió seran 
els mateixos per als sis àmbits i la seva modificació, en el seu cas, es farà directament a la Comissió de Personal 
Acadèmic. Els criteris seran aprovats per la Comissió de Personal Acadèmic per delegació del Consell de Govern i 
s’incorporaran com a Annex 1 d’aquest document. 
 
Vist l’article 18.1 de la normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern, aprovada 
per acord del Consell de Govern de data 21 d’abril de 2005, pel que fa a les competències de la Comissió de Personal 
Acadèmic. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar l’ “Annex 1. Criteris per a la priorització dels mèrits especialment rellevants”, del Model i criteris 
de priorització de les places de professorat permanent.[Document] 
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SEGON.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l’execució i el seguiment d’aquest acord. 
  
  
Acord 032/2020,  de 29 de juny de 2020, Comissió de Personal Acadèmic 
 
Vistos els articles 33, 55 i 69 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats que contenen les 
disposicions relatives a l’avaluació del professorat i les seves retribucions i l’article 72 de la Llei 1/2003, de 19 de 
febrer, d'Universitats de Catalunya, que regula les retribucions addicionals. 
 
Vistes les funcions de l’Agència per a la Qualitat dels Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya), que per 
encàrrec del Departament responsable d’universitats, elabora el marc per a un model d’avaluació docent de les 
universitats públiques catalanes, a partir del qual cada Universitat ha d’elaborar un manual propi d’avaluació docent 
del professorat. 
 
Vist l'article 5 de la Guia d’Avaluació de l’Activitat docent del professorat de la UAB, aprovada per l’acord del Consell 
de Govern de 23 de març de 2017 que preveu que la Comissió de Personal Acadèmic es agent de l’avaluació i li 
correspon l’avaluació de l’activitat docent del professorat. 
 
Vist l'article 18.1 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a les 
competències de la Comissió de Personal Acadèmic pel que fa a l’avaluació del personal acadèmic. 
 
Atès que s’ha facilitat a l’espai Nebula “CPA_AAD” carpeta Reunió_29_06_2020: la documentació confidencial de les 
reclamacions presentades pel professorat i la proposta de resolució definitiva d’avaluació. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la relació definitiva d’exclosos 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.- Aprovar la resolució definitiva d’avaluació de la convocatòria d’avaluació de l’activitat docent per a la 
retribució addicional per trams docents autonòmics generats fins el 31/12/2019. 
  
   
Acord 033/2020,  de 29 de juny de 2020, Comissió de Personal Acadèmic 
 
Vist l’article 72 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya que preveu que el Govern de la 
Generalitat de Catalunya ha establert, per al personal docent i investigador funcionari i contractat, retribucions 
addicionals per mèrits docents i de gestió, que s’assignaran per mitjà del consell social de la universitat a proposta 
del consell de govern, amb la valoració prèvia dels mèrits mitjançant l’avaluació de l’Agència per a la Qualitat del 
Sistema Universitari de Catalunya. 
 
Vist el Decret 405/2006, de 24 d’octubre, que estableix les retribucions addicionals del personal docent i investigador 
funcionari i contractat de les universitats públiques de Catalunya, i que correspon a l’Agència per a la Qualitat del 
Sistema Universitari de Catalunya l’avaluació prèvia dels mèrits de l’activitat docent i de gestió del personal docent 
i investigador funcionari per a l’assignació dels complements addicionals per mèrits de docència i de gestió d’acord 
amb el procediment que aprovi. 
D’acord amb la resolució EMC/3589/2019, de 23 de desembre, per la qual es dóna publicitat al procediment i la 
certificació de la valoració dels mèrits individuals docents i de gestió del personal docent i investigador funcionari i 
contractat de les universitats públiques catalanes, meritats fins al 31 de desembre de 2019, per a l'assignació de 
les retribucions addicionals. 
 
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 en relació a l’avaluació del personal acadèmic. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
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ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la proposta de resolució d’avaluació dels complements autonòmics per mèrits de gestió del 
personal docent i investigador 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, així com la seva 
presentació a l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, per a la seva certificació 
  
 
 
I.4. Junta Electoral General 

[tornar a l’índex] 
 
Acord 06/2020,  de 4 de juny, de la Junta Electoral General, pel qual s’aprova la proposta de calendari electoral 
presentada per a les eleccions a rector o rectora de la UAB següent: 

 

Convocatòria eleccions 09.06.2020 

Publicació censos electorals provisionals 09.10.2020 

Termini de reclamacions al cens electoral 10.10.2020 al 13.10.2020 

Resolució de les reclamacions al cens per la Junta Electoral General 14.10.2020 

Publicació del cens electoral definitiu 15.10.2020 

Termini per a la presentació de candidatures 10.10.2020 al 15.10.2020 

Proclamació provisional dels candidats per la Junta Electoral General 16.10.2020 

Termini per a presentar reclamacions a la proclamació dels candidats 17.10.2020 al 18.10.20 

Proclamació definitiva dels candidats per la Junta Electoral  19.10.2020 

Presentació dels programes a la Secretaria General 19.10.2020 al 23.10.2020 

Campanya electoral 19.10.2020 al 28.10.2020 

Termini per a exercir el vot anticipat  Inclòs en el termini de votació 
electrònica 

Sorteig per a la designació dels membres de la mesa electoral electrònica 16.10.2020 

Dies de les eleccions 27.10.2020,  10:00 hores, al 
28.10.2020 a les 16:00 hores 
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Proclamació provisional dels resultats de les eleccions  
28.10.2020 

Termini per a la presentació de reclamacions als resultats provisionals de 
les eleccions 29.10.2020 

Proclamació dels resultats definitius per la Junta Electoral General 30.10.2020 

Segona volta de les eleccions, si s'escau 02.11.2020,  10:00 hores, al 
03.11.2020 a les 16:00 hores 

Proclamació provisional dels resultats de les eleccions 03.11.2020 

Termini per a la presentació de reclamacions als resultats provisionals de 
les eleccions 04.11.2020 al 05.11.2020 

Proclamació dels resultats definitius per la Junta Electoral General 06.11.2020 
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II.  Convenis  
 
II.1. Cercador de convenis 

[tornar a l’índex] 
 

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

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

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

Cercador de convenis de la UAB 
 

 
En aquest cercador es pot accedir als convenis subscrits per la Universitat Autònoma de Barcelona. El seu contingut 
s’actualitza conforme s’incorporen nous convenis a la plataforma de tramitació de la UAB. 
 
Els convenis es poden cercar per nom, abast, institucions i dates. Aquests camps es poden combinar entre ells. 
 
 
II.2. Expedients de convenis tancats aquest mes 

[tornar a l’índex] 
 
Nom Abast Institucions Data de 

signatura 
H1035-31689-13293-Conveni 
entre la UAB i l'Agència Catalana 
de l'Aigua per a la realització de 
pràctiques acadèmiques 
externes-2019 
 

Conveni pràctiques 
curriculars amb l'Agència 
Catalana de l'aigua. 

Universitat Autònoma de 
Barcelona, Agència Catalana 
de l'Aigua 

23/05/2019 

H1035-31757-13402-Convenio 
interuniversitario entre la UB, la 
UAB y la UdG para la realización 
conjunta del Máster Universitario 
en Economia Laboral - Labour 
Economics-2019 
 

Conveni UB, UAB i U:Girona 
per MU en Economia Laboral 
- Labour Economics. 

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

11/06/2019 

H1035-31641-13246-FAS 2019 - 
Política social i de promoció del 
voluntariat a la comunitat 
universitària- Responsabilitat 
Social Universitària (RSU) de la 
UAB-2019 

Conveni entre la UAB i la 
Fundació Autònoma Solidària 
en relació a la política social i 
de promoció del voluntariat 
a la comunitat universitària - 
Responsabilitat Social 
Universitària (RSU) de la 
UAB. 
 

Fundació Autònoma 
Solidària, Universitat 
Autònoma de Barcelona 

25/07/2019 

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

H1035-41447-17151-UAB-
Uleiden (Cot Luisa M. Martínez 
Sánchez)-2019 

UAB-Uleiden (Cot Luisa M 
Martínez Sánchez) Doc en 
bioquímica, Biologia 
mol·lecular i biomedicina. 
 

Universiteit Leiden  01/10/2019 

H1035-34117-14882-Conveni de 
col·laboració entre el 
Departament d'Ensenyament de 
la Generalitat de Catalunya i la 
UAB, per a la formació 
permanent del professorat no 
universitari d'FP-2019 

L'objecte d'aquest conveni 
és establir els termes de la 
col·laboració entre 
l'Administració de la 
Generalitat de Catalunya, 
mitjançant el Departament 
d'Educació, i la Universitat 
Autònoma de Barcelona, per 
a la realització d'activitats de 
formació permanent dels 
professionals docents no 
universitaris de formació 
professional durant l'any 
2019. 
 

Universitat Autònoma de 
Barcelona, Departament 
d'Ensenyament 

21/10/2019 

H1035-40189-15911-Conveni 
amb el CICAC per a la renovació 
de la Càtedra de recerca de 
l'Observatori social i econòmic de 
la justícia-2020 
 

Donar continuïtat a la 
Càtedra UAB-CICAC. 
Observatori social i econòmic 
de la Justícia. 

Universitat Autònoma de 
Barcelona, Il·lustre Col·legi 
d´Advocats de Tarragona/ 
Icata/2071 

04/06/2020 

H1035-41446-17150-UAB-
Arkyne (DI-20)-2020 

UAB-ARKYNE TEHC (DI-20) 
PROJECTE: “Interpretación 
del estado fisiológico de una 
planta a través de cambios 
en la frecuencia de onda 
emitida" – Doc en biologia i 
biotecnologia vegetal. 
 

Arkyne Technologies, 
Universitat Autònoma de 
Barcelona 

04/06/2020 

H1035-41472-17176-UAB-ICN2-
Colorsensing DI-20-2020 

UAB-ICN2-Colorsensing DI-
20 Projecte "Obtención de 
tintes industriales para 
medir la degradación de 
alimentos frescos" Doc en 
ciència materials. 
 

Universitat Autònoma de 
Barcelona, Universitat 
Autònoma de Barcelona, 
Universitat Autònoma de 
Barcelona 

05/06/2020 

H1035-40882-16560-UAB-UB-
UPF-ICPS Formació Transversal 
Doc-2020 

UAB-UB-UPF-ICPS Formació 
Transversal Doc - Portrait 
PhD Student Young 
Manwoman – Doc C Pol i 
Socials. 

Universitat Pompeu Fabra, 
Universitat Autònoma de 
Barcelona, ICPS, Universidad 
de Barcelona, Ministerio de 
Universidades e 
Investigación 
 

09/06/2020 

H1035-41461-17165-UAB – 
Ivalua (Di-20)-2020 

UAB - Ivalua (DI-20). 
Projecte: "Com avaluar 
l’impacte de les polítiques 
locals de participació 
ciutadana" DOC EN Ciència 
Política, Polítiques Públiques 
i Relacions Internacionals. 
 

Universitat Autònoma de 
Barcelona, Institut Català 
d’Avaluació de Polítiques 
Públiques 

09/06/2020 
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Nom Abast Institucions Data de 
signatura 

H1035-41462-17166-UAB-VHIR-
Ma Villarreal-2020 

Estada recollida dades 
Mònica Azucena Villarreal 
Salazar (Doc en Bioquímica, 
Biologia Molecular i 
Biomedicina). 
 

Universitat Autònoma de 
Barcelona, Fundació Hospital 
Universitari Vall d’Hebron 
Institut de Recerca 

10/06/2020 

H1035-41471-17175-UAB – 
Tirant Lo Blanch 20-21-2020 

UAB-Tirant Lo Blanch (M 
Dret Animal 20-21) 
2826-10 Aporta Plataforma 
On line. 
 

Editorial Tirant Lo Blanch, 
SL, Universitat Autònoma de 
Barcelona 

11/06/2020 

H1035-41356-17066-Convenio 
entre la UAB, la UAM y la 
Universidad Carlos III de Madrid, 
para la realización conjunta del 
grado en Ciencia, Tecnología y 
Humanidades (2020-2021)-2020 

Resolució del conveni de 
col·laboració universitària 
per a la realització conjunta 
del grau en Ciències i 
Humanitats (UAB-UAM-
UC3M). 
 

Universitat Autònoma de 
Barcelona, Universitat 
Autònoma de Barcelona, 
Universidad Carlos III de 
Madrid, Universidad 
Autónoma de Madrid 

12/06/2020 

H1035-41470-17174-1ª Addenda 
al conveni, de 30 de juliol de 
2019, entre diverses institucions 
per a la realització de la Prova 
d'Aptitud Personal (PAP). Grau en 
Educació Infantil i Primària 
(2020)-2020 

1ª Addenda al conveni, de 
30 de juliol de 2019, entre la 
Generalitat de Catalunya i 
les universitats catalanes per 
a la realització de la Prova 
d'Aptitud Personal (PAP). 
Grau en Educació Infantil i 
Primària (curs 2020). 

Universitat Autònoma de 
Barcelona, Universitat de 
Girona, Universitat 
Internacional de Catalunya, 
Universitat Ramon Llull, 
Fundación Privada 
Universitat Abat Oliva CEU, 
Fundació Universitària 
Balmes. Universitat de Vic-
UCC, Universidad de 
Barcelona, Ministerio de 
Universidades e 
Investigación, Udl, 
Universitat Rovira i Virgili, 
Departament d'Empresa i 
Coneixement 
 

12/06/2020 

H1035-41473-17177-UAB-CSIC-
Nanomol Di-20-2020 

UAB-CSIC-Nanomol Di-20 
Projecte: "Síntesis de nuevos 
sistemas vesiculares para la 
integración de biomoléculas" 
Doc en Ciència Materials. 

Agencia Estatal Consejo 
Superior de Investigaciones 
Científicas, Nanomol 
Technologies, S.L., 
Universitat Autònoma de 
Barcelona 
 

12/06/2020 

H1035-40698-16322-UAB-Eugin 
(Marc Pràctiques)-2020 

Marc Pràctiques 2554-10. Centro de Infertilidad y 
Reproducción Humana, S.L. 
 

16/06/2020 

H1035-41478-17182-UAB-ICN2-
Paperdropdx Diminedu-2020 

UAB-ICN2-Paperdropdx Di-
Minedu Projecte "Study and 
optimization of bioreceptors 
based on aptamers for the 
development of biosensors 
applied in lateral flow tests" 
Doc en Biotecnologia. 
 

Fundació Institut Català de 
Nanociència i 
Nanotecnologia, Universitat 
Autònoma de Barcelona, 
Paperdrop Diagnostics, SL 

18/06/2020 

H1035-41482-17191-UAB-FHSPC 
(CE Psicosi Incipient 20-21)-2020 

UAB-FHSPC (CE Psicosi 
Incipient 20-21) 3655-4. 

Universitat Autònoma de 
Barcelona, Fundació 
Sanitària Sant Pere Claver 
 

22/06/2020 



BOUAB Núm. 185  -  Juny / 2020     pàg. 30 
 

 

Butlletí Oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona 

Nom Abast Institucions Data de 
signatura 

H1035-40467-16028-Conveni de 
col·laboració entre Hermes 
Comunicacions, S.A. i la UAB. 
Presència de la UAB en diferents 
mitjans d'Hermes 
Comunicacions; projecte de 
comunicació "Conveni 
Empreses"-2020 

Conveni de col·laboració 
entre Hermes 
Comunicacions, S.A. i la 
UAB. Presència de la UAB en 
diferents mitjans d'Hermes 
Comunicacions i gaudir dels 
avantatges del projecte de 
comunicació "Conveni 
Empreses". 
 

Universitat Autònoma de 
Barcelona, Hermes 
Comunicacions, S.A. 

23/06/2020 

H1035-41242-16953-Conveni de 
col·laboració entre l'Ajuntament 
de Cerdanyola del Vallès i la UAB, 
per a la recuperació de la 
possessió dels espais de l'Escola 
Bellaterra-2020 

Acordar l'extinció del dret 
d'ús que ostenta 
l'Ajuntament de Cerdanyola 
del Vallès respecte dels 
espais de la Facultat de 
Ciències de l'Educació que 
actualment utilitza l'Escola 
Bellaterra i que constitueix el 
mòdul de Direcció-
administració-secretaria i 
consergeria, biblioteca i 
gimnàs de l'esmentada 
escola, identificat a 
l'Expositiu II del present 
conveni, en les condicions 
que s'indiquen en les 
clàusules següents. 
 

Universitat Autònoma de 
Barcelona, Ajuntament de 
Cerdanyola del Vallès, 
Ajuntament de Cerdanyola 
del Vallès 

25/06/2020 

H1035-41488-17195-UAB-CTFC-
Forest Bioeng, SA Di-20-2020 

UAB-CTFC-Forest 
Bioengineering, SA (Di-20) 
Projecte: "“Aplicacions dels 
RPAs en l’avaluació de la 
dinàmica forestal 
mediterrània" Doc en 
Ecologia Terrestre. 

Centre Tecnològic Forestal 
de Catalunya, Centre 
Tecnològic Forestal de 
Catalunya, Centre Tecnològic 
Forestal de Catalunya, 
Universitat Autònoma de 
Barcelona, Universitat 
Autònoma de Barcelona, 
Universitat Autònoma de 
Barcelona, Forest 
Bioengineering Solutions SA, 
Forest Bioengineering 
Solutions SA, Forest 
Bioengineering Solutions SA 
 

25/06/2020 
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III.  Nomenaments  
i cessaments 

 
 
III.1. Facultats i Escoles  

[tornar a l’índex] 
 
III.1.1. Nomenaments  
 
 
Resolució de la rectora, de 4 de juny de 2020,  per la qual nomena el senyor Alfredo Ruíz Panadero coordinador 
del Grau en Bioinformàtica de la Facultat de Biociències, amb efectes del dia 1 de juny de 2020. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 8 de juny de 2020,  per la qual es nomena la senyora Maria Corominas 
Piulats coordinadora d’Estudis del Màster en Mitjans, Comunicació i Cultura de la Facultat de Ciències de la 
Comunicació, amb efectes del dia 1 d’abril de 2020. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 23 de juny de 2020,  per la qual es nomena la senyora M. Carmen 
Navarro Villanueva responsable de Polítiques d’Igualtat de la Facultat de Dret, amb efectes del dia 1 de març de 
2020. 
 
 
III.1.2. Cessaments  
 
Resolució per delegació de la rectora, de 8 de juny de 2020,  per la qual la senyora María Dolores Montero 
Sánchez cessa com a coordinadora d’Estudis del Màster en Mitjans, Comunicació i Cultura de la Facultat de Ciències 
de la Comunicació, amb efectes 31 de març de 2020. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 23 de juny de 2020,  per la qual la senyora Noelia Igareda González 
cessa com a coordinadora del Màster Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania de la Facultat de Dret, amb efectes 31 
de desembre de 2019. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 23 de juny de 2020,  per la qual la senyora Noelia Igareda González 
cessa com a coordinadora de Biblioteca i Infraestructures de la Facultat de Dret, amb efectes 31 de desembre de 
2019. 
 
 
III.2. Departaments   

[tornar a l’índex] 
 
III.2.1. Nomenaments  
 
Resolució de la rectora, de 8 de juny de 2020,  per la qual nomena el senyor Joan-Lluís Capelleras Segura 
coordinador del Doctorat en Creació i Gestió d’Empreses (IDEM) del Departament d’Empresa, amb efectes del dia 
20 de maig de 2020. 
 
Resolució de la rectora, d’11 de juny de 2020,  per la qual nomena la senyora María Gutiérrez García 
coordinadora de Doctorat del Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat, amb efectes del dia 28 de maig 
de 2020. 
 
Resolució de la rectora, d’11 de juny de 2020,  per la qual nomena el senyor Juan Muñoz Justicia secretari del 
Departament de Psicologia Social, amb efectes del dia 9 de juny de 2020. 
 
Resolució de la rectora, de 15 de juny de 2020,  per la qual nomena el senyor Miquel Domènech Argemí director 
del Departament de Psicologia Social, amb efectes del dia 9 de juny de 2020. 
 
Resolució de la rectora, de 29 de juny de 2020,  per la qual nomena la senyora Mònica Balltondre Pla, adscrita 
al Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació, coordinadora del Doctorat en Història de la Ciència, 
amb efectes del dia 1 de juny de 2020. 
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Resolució per delegació de la rectora, de 2 de juny de 2020,  per la qual es nomena el senyor José Luis Betrán 
Moya secretari acadèmic del Programa de Doctorat en Història Comparada, Política i Social del Departament 
d’Història Moderna i Contemporània, amb efectes del dia 1 de març de 2019. 
 
 
III.2.2. Cessaments  
 
Resolució de la rectora, de 4 de juny de 2020,  per la qual el senyor Josep M. Martí Martí cessa com a coordinador 
de Doctorat del Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat, amb efectes 27 de maig de 2020. 
 
Resolució de la rectora, de 8 de juny de 2020,  per la qual el senyor Víctor Giménez García cessa com a 
coordinador del Doctorat en Creació i Gestió d’Empreses (IDEM) del Departament d’Empresa, amb efectes 19 de 
maig de 2020. 
 
Resolució de la rectora, d’11 de juny de 2020,  per la qual la senyora Leonor María Cantera Espinosa cessa com 
a directora del Departament de Psicologia Social, amb efectes 8 de juny de 2020. 
 
Resolució de la rectora, d’11 de juny de 2020,  per la qual la senyora Margot Pujal Llombart cessa com a 
secretària del Departament de Psicologia Social, amb efectes 8 de juny de 2020. 
 
Resolució de la rectora, de 29 de juny de 2020,  per la qual el senyor Jorge Molero Mesa, adscrit al Departament 
de Filosofia, cessa com a coordinador del Doctorat en Història de la Ciència, amb efectes 31 de maig de 2020. 
 
 
III.3. Instituts universitaris    

[tornar a l’índex] 
 
III.3.1. Nomenaments  
 
Resolució de la rectora, de 19 de juny de 2020,  per la qual nomena la senyora Esther Zapater Duque directora 
de l’Institut de Dret i Tecnologia (IDT). 
 
 
III.3.2. Cessaments  
 
Resolució de la rectora, de 19 de juny de 2020,  per la qual el senyor Pompeu Casanovas i Romeu cessa com 
a director de l’Institut de Dret i Tecnologia (IDT). 
 
 
III.4. Centres d’Estudis i de Recerca (CER)   

[tornar a l’índex] 
 
III.4.1. Nomenaments  
 
Resolució de la rectora, d’11 de juny de 2020,  per la qual nomena la senyora Maria Teresa Giménez Candela 
directora del Centre d’Estudis i Recerca en International Center For Animal Law and Policy (ICALP). 
 
Resolució de la rectora, d’11 de juny de 2020,  per la qual nomena el senyor Martí Pumarola Batlle sotsdirector 
del Centre d’Estudis i Recerca en International Center For Animal Law and Policy (ICALP). 
 
Resolució de la rectora, d’11 de juny de 2020,  per la qual nomena el senyor Joan Amenós Álamo secretari del 
Centre d’Estudis i Recerca en International Center For Animal Law and Policy (ICALP). 
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III.5. Representació en altres institucions   

[tornar a l’índex] 
 
III.5.1. Nomenaments  
 
Resolució de la rectora, de 14 de maig de 2020,  per la qual es renova la designació del senyor Armand Sánchez 
Bonastre, vicerector Recerca i de Transferència, per al càrrec de patró representant de la Universitat Autònoma de 
Barcelona al Patronat de la Fundació Hospital Universitari Vall d’Hebron – Institut de Recerca. 
 
Resolució de la rectora, de 15 de maig de 2020,  per la qual es designa el senyor Joan Botella Corral com a 
vocal representant de la Universitat Autònoma de Barcelona en el Consell de Govern del Consorci Institut de Ciències 
Polítiques i Socials (ICPS). 
 
Resolució de la rectora, de 15 de maig de 2020,  per la qual es designa el senyor Guillem Rico Camps com a 
vocal representant de la Universitat Autònoma de Barcelona en el Consell de Govern del Consorci Institut de Ciències 
Polítiques i Socials (ICPS). 
 
Resolució de la rectora de 2 de juny de 2020,  per la qual designa el doctor Armand Sánchez Bonastre, vicerector 
de Recerca i de Transferència, representant de la Universitat Autònoma de Barcelona en el Consell de Govern de la 
Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell i en el Patronat de la Fundació Parc Taulí. 
 
Resolució de la rectora, de 15 de juny de 2020,  per la qual  es renova el mandat del doctor Carlos Sánchez 
Lancis, vicerector de Relacions institucionals i de Cultura, en el càrrec de patró vocal de la Fundació Autònoma 
Solidària. 
 
Resolució de la rectora, de 15 de juny de 2020,  per la qual es renova el mandat del doctor Carles Gispert 
Pellicer, vicerector d’Economia i de Campus, com a representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al Patronat 
de la Fundació Autònoma solidària. 
 
 
 
III.5.2. Cessaments  
 
Resolució de la rectora, de 15 de maig de 2020,  per la qual el senyor Isidre Molas i Batllori cessa com a vocal 
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona en el Consell de Govern del Consorci Institut de Ciències 
Polítiques i Socials (ICPS). 
 
Resolució de la rectora, de 15 de maig de 2020,  per la qual el senyor Joan Botella Corral cessa com a vocal 
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona en el Consell de Govern del Consorci Institut de Ciències 
Polítiques i Socials (ICPS). 
 
Resolució de la rectora, de 29 de juny de 2020,  per la qual el senyor Josep Lladós Canet cessa com a director 
del Servei de Tractament d’Imatges – Centre de Visió per Computador. 
 
Resolució de la rectora, de 29 de juny de 2020,  per la qual el senyor Buenaventura Guamis López cessa com 
a director científic del Servei de Planta de Tecnologia dels Aliments (SPTA), de la Facultat de Veterinària. 
 
Resolució de la rectora, de 29 de juny de 2020,  per la qual el senyor Joan Francesc Piniella Febrer cessa com 
a director científic del Servei de Difracció de Raigs X, de la Facultat de Ciències. 
 
Resolució de la rectora, de 29 de juny de 2020,  per la qual el senyor Alfred Ferret Quesada cessa com a director 
científic del Servei de Granges i Camps Experimentals, de la Facultat de Veterinària. 
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IV.  Convocatòries  

i resolucions de places 
 
 
IV.1. Personal acadèmic i personal investigador en formació 

[tornar a l’índex] 
 
IV.1.1. Convocatòries  
 
Resolució de la rectora, de 8 de juny 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. 8156, de 17 de 
juny de 2020): 
 

Número de places: 1 
Referència: CL/20/30 
Identificador de la plaça: ACL00031 
Categoria de la plaça: Catedràtic/a laboral 
Departament: Química 
Àrea de coneixement: Química inorgànica 

Perfil docent: Estudi i reactivitat de compostos 
orgànics 

Perfil investigador: Síntesi i aplicacions de nous materials 
polimèrics 

 
Resolució de la rectora, de 8 de juny de 2020,  per la qual es convoquen concursos públics per l’accés a places 
d’agregat o agregada en règim de contracte laboral, destinades a personal investigador doctor que hagi finalitzat el 
Programa Ramón y Cajal i hagi obtingut el certificat I3, segons es detalla, (DOGC núm. 8156, de 17 de juny de 
2020): 
 

Número de places: 1 
Referència: AL/20/437 
Identificador de la plaça: AAG00483 
Categoria de la plaça: Professor/a agregat/ada 
Departament: Geografia 
Àrea de coneixement: Geografia humana 

Perfil docent: Metodologia de la recerca en ciències 
socials 

Perfil investigador: Gestió integrada de zones costaneres 
 

Número de places: 1 
Referència: AL/20/438 
Identificador de la plaça: AAG00477 
Categoria de la plaça: Professor/a agregat/ada 

Departament: Biologia Cel·lular, Fisiologia i 
Immunologia 

Àrea de coneixement: Fisiologia 
Perfil docent: Fisiologia animal 

Perfil investigador: Neurofisiopatologia de les malalties 
metabòliques 

 
Resolució de la rectora, de 8 de juny de 2020,  per la qual es convoca concurs públic per l’accés a una plaça 
d’agregat o agregada en règim de contracte laboral, segons es detalla (DOGC. Núm. 8156, de 17 de juny de 2020): 
 

Número de places: 1 
Referència: AL/19/352 
Identificador de la plaça: AAG00310 
Categoria de la plaça: Professor/a agregat/ada 
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Departament: Art i Musicologia 
Àrea de coneixement: Història de l’art 
Perfil docent: Art romà 

Perfil investigador: 
Arquitectura i escultura romanes i el seu 
aprofitament en èpoques tardo antiga i 
medieval 

 
Resolució de la rectora, de 8 de juny de 2020,  per la qual es convoca concurs d’accés a plaça de cossos docents 
universitaris segons es detalla (BOE núm. 168, de 16 de juny de 2020): 
 

Número de places: 1 
Referència: CU/20/98 
Identificador de la plaça: ACU00501 
Categoria de la plaça: Catedràtic/a d’Universitat 
Departament: Química 
Àrea de coneixement: Química analítica 
Perfil docent: Química analítica i electroanàlisi 
Perfil investigador: Sensors i biosensors 

 
 
IV.1.2. Resolucions  
 
Resolució de la rectora, de 8 de juny de 2020,  per la qual es declara conclòs el procediment i deserta una plaça 
de professor lector / Tenure-eligible lecturer en el marc del Pla Serra Húnter, de referència UAB-LE-8008 del 
Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals, de l’àmbit de coneixement de Didàctica 
de la Matemàtica (DOGC núm. 8154, de 15 de juny de 2020). 
 
Resolució de la rectora, de 15 de juny de 2010, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de professor 
lector / Tenure-eligible lecturer en el marc del Pla Serra Húnter, segons es detalla (DOGC núm. 8159, de 22 de juny 
de 2020): 
 

Referència: UAB-LE8017 
Nombre de places: 1 
Categoria: Lector/a / Tenure-eligible lecturer 
Departament:  Dret Públic i Ciències Historicojurídiques 
Àmbit de coneixement: Dret Internacional Públic 
Adjudicació: Cristina Blasi Casagran 

 
 
 
 
IV.2. Personal d’administració i serveis 

[tornar a l’índex] 
 
IV.2.1. Convocatòries  
 
Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, de 15 de juny de 2020,  per la qual es 
convoca plaça de grup laboral 1, segons es detalla: 
 

Codi Grup CLT Nom i destinació Horari 

L06057 1 B Administrador/a de centre – Administració de Centre 
d’Economia i Empresa Dedicació especial 

 
 
IV.2.2. Resolucions  
 
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 Moscoso Ramírez, l’excedència voluntària sense 
reserva de lloc de treball, per un període mínim de quatre mesos i màxim de quinze anys. 
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Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 2 de 
juny de 2020,  per la qual s’amplia el nombre de places de la convocatòria de concurs específic per a la provisió 
d’una plaça de gestor/a acadèmic/a i de serveis (subgrup A2) de la Gestió Acadèmica de l’Escola d’Enginyeria, ref. 
2020A2IE01, incorporant la plaça de gestor/a acadèmic/a i de serveis (subgrup A2) de la Gestió Acadèmica de la 
Facultat de Traducció i d’Interpretació, amb les mateixes característiques de nivell i horari (teòric), però amb 
complement específic 24.5s. Així mateix, s’amplia el termini de presentació de sol·licituds fins el dia 11 de juny de 
2020. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 3 de 
juny de 2020,  per la qual s’adscriu en comissió de serveis a la senyora Raquel Lozano Alvarez, funcionària de 
l’escala administrativa, per ocupar la plaça F01545, de secretària de direcció de l’Administració de Ciències de la 
Comunicació, fins a la incorporació de la seva titular. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 3 de 
juny de 2020,  per la qual es concedeix a la senyora Paloma Sánchez Solís, funcionària de carrera de l’escala 
administrativa, l’excedència per incompatibilitat de l’escala administrativa per a passar a prestar serveis com a 
personal laboral. 
 
Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 4 de 
juny de 2020,  per la qual es modifiquen les bases de la convocatòria 2020A2IE01 en el sentit que el codi de la 
plaça de gestor/a acadèmic/a i de serveis (Subgrup A2) de la Gestió Acadèmica de la Facultat de Traducció i 
Interpretació, és F00453. 
 
Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 8 de 
juny de 2020,  per la qual es resol parcialment la convocatòria de proves selectives, pel sistema de concurs oposició, 
per a l’accés a escala de gestió, subgrup A2, en el torn de promoció interna, i es nomena funcionaris i funcionàries 
de carrera de l’escala de gestió les persones aspirants que tot seguit es relacionen (DOGC núm. 8154, de 15 de juny 
de 2020): 
 
Alfonso Quintana, Jordi Bau Redón, Silvia Bericat Bonet, Maria Mercè 
Caballero Romero, Maria Dolores Carrasco Caro, Carolina Ciriano Nogales, María Víctoria 
Corredera Hidalgo, Maria Doroteo Muñoz, María Antonia Ferrer Argelich, Susana 
García Torrado, Eva González Molinero, Néstor Hernández Canossa, Carmen María 
Ibars Samaniego, Loida López Cachero, José Alberto Molón Brígido, David 
Peiró Sales, Emma Pescador Ventosa, Ana Poncela Fernández, Encarnación 
Pont Guardi, Laura Roig Torras, Joan Romero Prieto, Antonia 
Sánchez Solís, Paloma Tomás Granados, Oscar Tomás Plau, Miguel 
Violeta Labrador Marta   

 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 10 de 
juny de 2020,  per la qual s’encarrega, amb caràcter provisional, les funcions i les responsabilitats de cap de grup 
de vigilants, al senyor Julián Cañadas de la Paz, amb efectes del dia 1 de juny de 2020 fins el dia 30 de juny de 
2020,  en torn de nit. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 17 de 
juny de 2020,  per la qual es deixa sense efectes el complement personal de durada determinada al senyor Lluís 
Trulls Pararols. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 17 de 
juny de 2020,  per la qual s’encarrega, amb caràcter provisional, al senyor Lluís Trulls Pararols, gestor d’Afers 
Acadèmics de l’Escola d’Enginyeria, les funcions de gestor acadèmic de l’Escola d’Enginyeria, ocupant la plaça 
F03621. 
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