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

 
 

 
I.1. Consell Social 

[tornar a l’índex] 
 
 
Acord 22/2020, de 23 de juliol, del Plenari del Consell Social 
 
 
S'acorda  
 
Aprovar l'acta de la sessió plenària del dia 28 de maig de 2020. 
 
 
Acord 23/2020, de 23 de juliol, del Plenari del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 
Atesa la proposta del gerent, en relació amb el balanç, el compte de resultats econòmic patrimonial, l’estat de canvis 
en el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu, l’estat de liquidació del pressupost i la memòria de la UAB 
corresponents a l'exercici anual a 31 de desembre de 2019 . 
 
Vist el que disposa l’article 14, apartat 2 de la Llei Orgànica d’Universitats, segons redacció donada per la Llei 
orgànica 4/2007, de 12 d’abril, on s’estableix que correspon al Consell social, a proposta del Consell de Govern, 
l’aprovació del pressupost així com els comptes anuals. 
 
Vistos els articles 89.e, 97 i 161 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
Vist l'article 216.2 dels Estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona. 
 
Vist el que disposa l’article 28. 2 lletra e) i 13 del Reglament d’organització i funcionament del Consell Social. 
 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Vist l’acord 53/2020, de 21 de juliol de 2020, pres pel Consell de Govern, en relació a 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 l’acord CE 56/2020 pres per la Comissió Econòmica de 10 de juliol, en virtut del qual s’acorda informar 
favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) Aprovar el balanç, el compte de 
resultats econòmic patrimonial, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu, l’estat de liquidació 
del pressupost i la memòria de la Universitat Autònoma de Barcelona corresponents a l’exercici anual de 31 de 
desembre de 2019, i donar-se per assabentats de l’informe d’opinió d’auditoria, d’acord amb el que consta en el 
document 1; 2) Condicionar el punt primer d’aquest acord a l’acord corresponent del Consell de Govern de la UAB: 
3) Encarregar el vicerector d’Economia i de Campus i al gerent de l’execució i el seguiment d’aquest acord; 4) 
Comunicar el present acord a la vicegerent d’Economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-
lo efectiu. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions i la documentació continguda en la part expositiva,  
 
S'acorda : 
 
    Aprovar el balanç, el compte de resultats econòmic patrimonial, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de 
fluxos d’efectiu, l’estat de liquidació del pressupost i la memòria de la Universitat Autònoma de Barcelona 
corresponents a l’exercici anual de 31 de desembre de 2019, i donar-se per assabentats de l’informe d’opinió 
d’auditoria, d’acord amb el que consta en el document 1.   
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    Encarregar al vicerector d’Economia i de Campus i al gerent l'execució i el seguiment d'aquest acord. 
 
    Comunicar el present acord a la vicegerent d'Economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a 
fer-lo efectiu. 
 
 
Acord 24/2020, de 23 de juliol, del Plenari del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 
Vist l’article 98 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
Vist l’article 124 dels Estatuts de la UAB. 
 
Vist l’article 34 del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Vist l’article 28.2.e del Reglament de funcionament i organització del Consell Social de la UAB que estableix que li 
correspon a la Comissió Econòmica, informar al Ple del Consell Social, sobre la liquidació del pressupost del Consell 
Social. 
 
Vist l’article 33, apartat 2, del Reglament de funcionament i organització del Consell Social de la UAB, que estableix 
que el pressupost del Consell Social, les possibles modificacions d’aquest pressupost i la posterior liquidació els 
aprova el Ple del Consell Social, a proposta del president i amb l’informe previ de la Comissió Econòmica. 
 
Vista la proposta del president del Consell Social en relació a la liquidació del pressupost del Consell Social de la 
Universitat Autònoma de Barcelona per a l’exercici 2019 . 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  
 
S'acorda : 
 
Aprovar la liquidació del pressupost del Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona per a l’exercici de 
2019, d’acord amb el que consta en el  document 1. 
 
 
Acord 25/2020, de 23 de juliol, del Plenari del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 
Vist l’acord PLE 74/2018 pres pel Ple del Consell Social reunit el 19 de desembre, en virtut del qual s’aprova informar 
favorablement el Ple del Consell Social sobre l’aprovació del pressupost de la UAB per a l’exercici 2019. 
 
Vist l’acord PLE 73/2019 pres pel Ple del Consell Social reunit el 10 de desembre, en virtut del qual s’aprova el 
document “Criteris bàsics de la pròrroga del pressupost UAB 2019 fins a l’aprovació del pressupost UAB 2020”. 
 
Vist l’acord PLE 09/2020 pres pel Ple del Consell Social extraordinari en data 25 de març de 2020 en virtut del qual 
s’acorda: 1)Aprovar  la  modificació  dels  “Criteris  bàsics  de  la  pròrroga  del  pressupost  UAB  2019 fins a 
l’aprovació del pressupost UAB 2020”, d’acord amb el que consta en el document 1; 2)Encarregar  al  vicerector  
d’Economia  i  de  Campus  l'execució  i  el  seguiment  d’aquests acords; 3)Comunicar  al  vicerector  d’Economia  
i  de  Campus  i  al  gerent  de  la  UAB  el  present acord. 
 
Atesa la situació econòmica que afecta a tot el país i també a les universitats i que, en el marc de la normativa 
estatal i autonòmica d’aplicació, és del tot imprescindible l’assoliment de l’equilibri del pressupost. 
 
Vist l’informe sobre el seguiment de l’execució del Pressupost de la UAB de l’exercici 2020 presentat per la Gerència. 
 
Vist l’article 89.d) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya, en relació a les funcions 
econòmiques, pressupostàries i patrimonials del Consell Social. 
 
Vist l’article 123.1) dels Estatuts de la UAB. 
 
Vist l’article 28.3.g) del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
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Vist l’acord CE 58/2020 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el 10 de juliol, en virtut del qual 
es pren l’acord següent: 1) La Comissió Econòmica es dóna per assabentada del seguiment de l’execució del 
pressupost de la UAB de l’any 2020; 2)Presentar al Ple del Consell Social la informació sobre el seguiment del 
pressupost 2020 de la UAB, d’acord amb el que consta en el punt primer d’aquest acord. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  
 
S'acorda : 
 
El Ple del Consell Social es dóna per assabentat del seguiment de l’execució del pressupost de la UAB de l’exercici 
2020. 
 
 
Acord 26/2020, de 23 de juliol, del Plenari del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 
Atès que el consorci Centre de visió per Computador (CVC) està integrat per l’Administració de la Generalitat i la 
Universitat Autònoma de Barcelona i té per objecte la recerca, el desenvolupament i el foment de la visió per 
computador. 
 
Atès que es van adequar els estatuts del CVC a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat 
de l’Administració local, i, específicament, al règim jurídic dels consorcis que s’hi preveu per mitjà de la disposició 
addicional vintena que s’afegeix a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú. El CVC s’adscriu a la Generalitat de Catalunya, tenint en compte el 
règim jurídic específic d’aplicació als centres de recerca de Catalunya (centres CERCA) pel que fa al seu règim 
d’autonomia i al règim específic que afecta el seu personal, en concret, la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la ciència, 
la tecnologia i la innovació, i la Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres, i altra normativa 
d’aplicació específica als centres de recerca. 
 
Atès que els estatuts també s’ajusten a la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic, i a 
altres mesures de reforma administrativa en relació amb el dret de separació del consorci i la seva dissolució i 
liquidació . 
 
Atès que en sessió de 17 de juliol de 2019 el Consell de Govern del CVC va aprovar la modificació dels articles 7.1 i 
13 dels seus estatuts (document 2), relatiu a la composició del seu Consell de Govern i al procés de designació del 
director del centre, respectivament. 
 
Vist l’article 88.e) de la 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
Vist l’article 64.t) dels Estatuts de la UAB. 
 
Vist l’article 28.3. apartat a, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social. 
 
Vist l’acord 60/2020 pres en la sessió extraordinària del Consell de Govern de 21 de juliol de 2020 en virtut del qual 
s’aprova ratificar l’acord del Consell de Govern del Consorci Centre de Visió per Computador de 17 de juliol de 2019 
pel qual es varen modificar els articles 7.1 i 13 dels seus estatuts. 
 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
S'acorda : 
 
    Aprovar la ratificació de l’acord del Consell de Govern del Consorci Centre de Visió per Computador de 17 de juliol 
de 2019 pel qual es modificà els articles 7.1 i 13 dels seus estatuts, d’acord amb el que consta en el  document 2. 
    Encarregar al vicerector d’Innovació i de Projectes Estratègics l’execució i el seguiment d’aquest acord. 
    Comunicar el present acord al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-
lo efectiu. 
    Informar del present acord al Consorci Centre de Visió per Computador. 
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Acord 27/2020, de 23 de juliol, del Plenari del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 
Atès que la FUNDACIÓ VALLDOR 7 (antigament VALLDORSALA), és una entitat sense ànim de lucre, d’interès 
general, que té per finalitat l’organització i la coordinació d’activitats esportives, campionats i tornejos, promoció de 
l’esport en general, específicament de futbol en les seves distintes modalitats, per a tots els públics i edats, propiciant 
la integració dels sectors menys afavorits, l’intercanvi oci-cultural i esportiu, cobrint un espai d’integració social dels 
beneficiaris. 
 
Atès que en l’actualitat la FUNDACIÓ VALLDOR 7 explota, a través de la corresponent concessió demanial per l’ús 
privatiu dels espais i instal·lacions del SAF (3 camps de futbol 7, 1 pista poliesportiva, poliesportiu cobert, vestidors 
i despatxos) en horaris de tarda (document 1), la qual finalitza el 30 de juliol 2020. 
 
Atès que la Universitat Autònoma de Barcelona té interès en continuar l’explotació de les instal·lacions del SAF en 
aquell espai horari en el qual no es destina a l’ús de la comunitat universitària. 
 
Atès que la Universitat Autònoma de Barcelona no disposa del temps necessari per substanciar el corresponent 
concurs competitiu per adjudicar una nova concessió demanial es proposa l’atorgament d’una autorització d’ús 
privatiu dels següents espais: 
 
1) Espais esportius exteriors 
 
La concessió compren els següents espais i horaris de setembre a  juliol.  
3 camps de futbol-7,  1 pista poliesportiva 
Horari d’obertura:   De dilluns a divendres de 20.00 a 24:00 hores. 
                                   Dissabtes de 15´30 a 21: 30 hores 
Horari d’utilització:  De dilluns a divendres de 20: 30 a 23. 30 hores. 
                                   Dissabtes de 16 a 21. 00 hores. 
 
2) Espais esportius interiors: Un poliesportiu cobert. 
 
Horari d’obertura:   De dilluns a divendres de  20h a 24h. 
                                   Dissabtes de 15h a 21h i 30’. 
Horari d’utilització:  De dilluns a divendres de 21h a 23h 30’. 
                                   Dissabtes de 16h a 21h. 
 
En el mes de juliol, hi ha els mateixos espais de concessió però en l’horari de 20h a 22h de dilluns a divendres i, els 
dissabtes de 16h a 20h. 
 
El SAF pot determinar la reducció d’una hora d’utilització (començament de l’activitat a les 21h 30’) un dia a la 
setmana de dilluns a divendres, d’acord amb necessitats puntuals d’ocupació d’espais per part dels usuaris del 
Servei. La mesura no tindrà repercussions econòmiques. 
 
3) Altres espais: 
 
Vestidors d’ús general (l’ús i ocupació es farà d’acord amb el Servei d’Activitat Física). 
 
Vestidor d’àrbitres. 
 
Despatx situat a la zona del fons de les grades del poliesportiu. Les despeses telefòniques aniran a càrrec del 
concessionari. 
 
Despatx de recepció del equips i espai de control d’accés annex. 
 
El conjunt d’espais disposen d’enllumenat artificial, vigilància exterior i aparcament pròxim. 
 
Sota les següents condicions: 
 
Preu: 168.000 € / anual (IVA exclòs), a raó de 14.000 € / mensuals (IVA exclòs). Tot i que es cobrarà 132.000 € / 
anual (IVA exclòs) mentre tinguem 3 camps i l’actual gespa. 
 
Termini: 1 any, des de l’1 d’agost de 2020 fins el 31 de juliol de 2021. 
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Destinació: Organització i coordinació d’activitats esportives, campionats i tornejos, promoció de l’esport en general, 
específicament de futbol en les seves distintes modalitats, per tots els públics i edats, propiciant la integració dels 
sectors menys afavorits, l’intercanvi oci-cultural i esportiu, cobrint un espai d’integració social dels beneficiaris. 
 
Règim d’ús: Autorització administrativa d’ús privatiu en els horaris indicats segons els espais.  
 
Vist allò que disposa l’article 92 la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les Administracions Públiques. 
 
Vist l’article 28 del decret legislatiu 1/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de patrimoni 
de la Generalitat de Catalunya. 
 
Vist l’article 70 del decret 323/1983, de 14 de juliol, del reglament del patrimoni de Catalunya. 
 
Vist l’article 89.j) de la 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
Vist l’article 207.1 dels Estatuts de la UAB. 
 
Vist l’article 28.2. apartat g, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social. 
 
Vist l’acord 61/2020 pres en la sessió extraordinària del Consell de Govern de 21 de juliol de 2020 en virtut del quals 
s’acorda l’autorització de l’ús privatiu dels espais ubicats al Servei d’Activitats Físiques de la UAB a la Fundació 
Valldor 7. 
 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  
 
S’acorda : 
 
    Aprovar l’autorització de la resolució de mutu acord del conveni formalitzat. 
 
    Aprovar l’autorització de l’ús privatiu dels espais que es passen a relacionar, ubicats al Servei d’Activitat Física de 
la UAB a la Fundació Valldor 7: 
 
       1) Espais esportius exteriors        
       La concessió compren els següents espais i horaris de setembre a juliol. 
       3 camps de futbol-7, 1 pista poliesportiva 
       Horari d’obertura:        De dilluns a divendres de 20.00 a 24:00 hores. 
                                              Dissabtes de 15´30 a 21: 30 hores 
       Horari d’utilització:      De dilluns a divendres de 20: 30 a 23. 30 hores. 
                                               Dissabtes de 16 a 21. 00 hores. 
       2) Espais esportius interiors: Un poliesportiu cobert 
       Horari d’obertura:        De dilluns a divendres de  20h a 24h. 
                                               Dissabtes de 15h a 21h i 30’. 
       Horari d’utilització:      De dilluns a divendres de 21h a 23h 30’. 
                                               Dissabtes de 16h a 21h. 
        En el mes de juliol, hi ha els mateixos espais de concessió però en l’horari        de 20h a 22h de dilluns a 
divendres i, els dissabtes de 16h a 20h. 
 
       El SAF pot determinar la reducció d’una hora d’utilització (començament de l’activitat a les 21h 30’) un dia a la 
setmana de dilluns a divendres, d’acord amb necessitats puntuals d’ocupació d’espais per part dels usuaris del 
Servei. La mesura no tindrà repercussions econòmiques. 
 
       3) Altres espais: 
       Vestidors d’ús general (l’ús i ocupació es farà d’acord amb el Servei d’Activitat Física). 
       Vestidor d’àrbitres. 
       Despatx situat a la zona del fons de les grades del poliesportiu. Les despeses telefòniques aniran a càrrec del 
concessionari. 
 
       Despatx de recepció del equips i espai de control d’accés annex. 
       El conjunt d’espais disposen d’enllumenat artificial, vigilància exterior i aparcament pròxim. 
       Sota les següents condicions: 
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       Preu: 168.000 € / anual (IVA exclòs), a raó de 14.000 € / mensuals (IVA exclòs). Tot i que es cobrarà 132.000 
€ / anual (IVA exclòs) mentre tinguem 3 camps i l’actual gespa. 
       Termini: 1 any, des de l’1 d’agost de 2020 fins el 31 de juliol de 2021. 
       Destinació: Activitats pròpies de la finalitat fundacional de la FUNDACIÓ VALLDOR 7. 
       Règim d’ús: Autorització administrativa d’ús privatiu en els horaris indicats segons els espais.  
 
    Autoritzar 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 aquest 
acord. 
 
    Encarregar el vicerector d’Economia i de Campus que faci el seguiment de l’acompliment d’aquest acord. 
 
    Comunicar el present acord a la vicegerent d’Economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a 
fer-lo efectiu, així com, a la Fundació Valldor 7. 
 
 
Acord 28/2020, de 23 de juliol, del Plenari del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 
En virtut de l’acord número 15/2015 pres pel Ple Consell Social, de data 30 d’abril de 2015, en data 16 de juliol de 
2015 la Universitat Autònoma de Barcelona i la Fundació Markets, Organizations and Votes in Economics van 
formalitzar un conveni de cessió d’ús d’espais, en els següents termes : 
 
Espai: Espais de superfícies de 40 m2, ubicats a l’espina B3 de la Facultat d’Economia i Empresa (despatxos B3-114 
i B3-112G) per a activitats pròpies de la finalitat fundacional de la fundació. 
 
Cànon: 195 €/m2/any, el qual incloïa despeses de manteniment i despeses de fluids. 
 
Durada: 5 anys i una única pròrroga de 5 anys més. 
 
Finalitat: A les seves finalitats fundacionals. 
 
Atès que l’espai real ocupat per la fundació MOVE va ser finalment només de 15 m2 del despatx compartit B3-112G, 
tal com ha certificat la direcció del Departament d’Economia i d’Història Econòmica, es proposa el següent acord: 
 
 Vist allò que disposa l’article 92 la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les Administracions Públiques. 
 
Vist l’article 28 del decret legislatiu 1/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de patrimoni 
de la Generalitat de Catalunya. 
 
Vist l’article 70 del decret 323/1983, de 14 de juliol, del reglament del patrimoni de Catalunya 
 
Vist l’article 89.j) de la 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
Vist l’article 207.1 dels Estatuts de la UAB. 
 
Vist l’article 28.2. apartat g, del Reglament d’Organització i funcionament del  Consell Social. 
 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Vist l’acord 63/2020 pres en la sessió extraordinària del Consell de Govern de 21 de juliol de 2020 en virtut del qual 
s’acorda la modificació del conveni de cessió d’ús d’espais formalitzat entre la UAB i la Fundació Markets, 
Organizations and Votes in Economics en data 16 de juliol de 2015 en el sentit de reduir els espais objectes de 
cessió. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions i la documentació continguda en la part expositiva,  
 
S'acorda : 
 
    Acordar la modificació del conveni de cessió d’ús d’espais formalitzat entre la Universitat Autònoma de Barcelona 
i la Fundació Markets, Organizations and Votes in Economics en data 16 de juliol de 2015 en el sentit de reduir els 
espais objecte de cessió a 15 m2 dintre del despatx B3-112G. 
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    Autoritzar 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 aquest 
acord. 
 
    Encarregar al vicerector d’Innovació i de Projectes Estratègics que faci el seguiment de l’acompliment d’aquest 
acord. 
 
    Comunicar el present acord a la vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a 
fer-lo efectiu. 
 
  
Acord 29/2020, de 23 de juliol, del Plenari del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 
Vista la proposta del vicerector d’Innovació i de Projectes Estratègics en relació amb la formalització d’un contracte 
d’opció de llicència en exclusivitat del Projecte ‘Secreted splicing variant of mammal klotho for cognition as a 
behaviour impairments’ que engloba una de Patents i know-how necessari per desenvolupar el producte, entre la  
UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA, com a llicenciant, i KLOTHO THERAPEUTICS, com a llicenciatària,, a 
canvi d’un cànon. 
 
Vist l’informe d’idoneïtat econòmica lliurat pel cap de l’Oficina de valorització i patents de data 29 de juny de 2020. 
 
Atès que l’article 89.k) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
Atès que els articles 204.1 i 206.2.c) dels Estatuts de la UAB qualifiquen els drets de propietat immaterial de la UAB 
com a béns patrimonials que configuren el patrimoni de la Universitat. 
 
Atès que l’article 64.q) del Estatuts de la UAB estableix com a competència del Consell de Govern proposar al Consell 
Social el procediment d’alienació de béns patrimonials. 
 
Atès l’article 55.3.g) i h) de la Llei 2/2011, de 4 de març, d’economia sostenible, estableix que la transmissió de 
drets sobre patents, ja sigui cessió de la titularitat de la mateixa, ja sigui concessió de llicències d’explotació sobre 
las mateixes, poden ésser adjudicades de forma directa quan la peculiaritat o la naturalesa i característiques del 
dret o de la transmissió, com els casos de les llicències de ple dret. 
 
Vist l’article 28.2. apartat h, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Vist l’acord 62/2020 pres en la sessió extraordinària del Consell de Govern de 21 de juliol de 2020, en virtut del qual 
s’aocrda l’autorització per formalitzar un  contracte d’opció de llicència en exclusivitat del Projecte ‘Secreted splicing 
variant of mammal klotho for cognition as a behaviour impairments’ que engloba una de Patents i know-how 
necessari per desenvolupar el producte, entre la  UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA, com a llicenciant, i 
KLOTHO THERAPEUTICS, com a llicenciatària. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions i la documentació continguda en la part expositiva,  
 
S'acorda : 
 
    Aprovar l’autorització per formalitzar un  contracte d’opció de llicència en exclusivitat del Projecte ‘Secreted 
splicing variant of mammal klotho for cognition as a behaviour impairments’ que engloba una de Patents i know-
how necessari per desenvolupar el producte, entre la  UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA, com a llicenciant, 
i KLOTHO THERAPEUTICS, com a llicenciatària, a canvi d’un cànon, en els termes del document 1 (Confidencial a 
disposició dels membres del Consell Social a la Secretaria Tècnica del Consell Social). 
 
    Encarregar al vicerector de Recerca i de Transferència que faci el seguiment de l’acompliment d’aquest acord. 
 
    Comunicar el present acord a la vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a 
fer-lo efectiu. 
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Acord 30/2020, de 23 de juliol, del Plenari del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 
Atès que l’any 1985 l’INCASOL va iniciar l’execució d’11 cases grans i 32 cases petites de 3 altures (en endavant, 
Cases Sert), com a cases isolades per a ús dels membres més representatius de la UAB a uns terrenys de propietat 
de la pròpia Universitat. 
 
Atès que mitjançant Acta de cessió de 29 de març de 1989 i annex de 27 de novembre de 1990 l’INCASOL va cedir 
la titularitat de les Cases Sert a la UAB.     
 
Atès que en virtut de l’acord del Consell Social de 28 de gener de 1991, la UAB va encomanar la gestió del conjunt 
dels habitatges de les Cases Sert a la societat Vila Universitària, S.L., a partir de l’1 de maig de 1992 fins el 28 de 
gener de 2016. 
 
Atès que Vila Universitària, S.L. és una societat mercantil, constituïda el 8 de gener de 1991, davant el Notari de 
Barcelona, Sr. Francisco Arriola Garrote, sota el núm. 49 del seu protocol, quedant inscrita en el Registre Mercantil 
de la província de Barcelona al full B-7292 i que té per objecte social principal ‘la promoció, construcció i explotació 
d’allotjament residencials i locals de negoci en terrenys de domini o dret d’ús dels quals pertoqui a la Universitat 
Autònoma de Barcelona’.  
 
Atès que per acords del Consell de Govern i del Consell Social de dates 3 i 22 d’octubre de 2019, respectivament, 
es va aprovar l’atorgament d’una concessió administrativa del conjunt dels habitatges Cases Sert, a favor de Vila 
Universitària S.L. 
 
Atès que en data 10 de desembre de 2019 es va formalitzar la concessió demanial, la clàusula cinquena de la qual 
disposa el següent: 
 
‘a) Gestió de l’ocupació: Vila Universitària assumirà directament la formalització i signatura dels contractes de lloguer 
i les corresponents extincions contractuals; el cobrament de les rendes, la relació amb els llogaters i tots aquells 
actes necessaris per a la gestió del conjunt d’habitatges objecte de cessió d’ús. 
 
Vila Universitària haurà de respectar els drets adquirits pels llogaters que en data de formalització de la present 
concessió tinguin el seu contracte de lloguer en vigor, en el marc de la legislació sobre arrendaments urbans que en 
cada moment sigui d’aplicació. 
 
En cas de produir-se vacants a les Cases Sert al llarg de la durada de temps de la present concessió per qualsevol 
causa, els habitatges disponibles s’adjudicaran a membres del personal acadèmic o del personal d’administració i 
serveis de la UAB i entitats participades per la UAB  en base a una convocatòria que respecti els principis d’igualtat 
i publicitat, i sota els criteris que aprovi el Consell Social’. 
 
Vista la proposta de normativa d’adjudicació de l’ús de les Cases Sert que s’adjunta com a document 1. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Vist l’acord 54/2020 pres en la sessió extraordinària del Consell de Govern de 21 de juliol de 2020, en virtut del qual 
s’acorda l’aprovació de la normativa d’adjudicació de l’ús de les Cases Sert. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions i la documentació continguda en la part expositiva, 
 
S'acorda : 
 
    Aprovar la modificació de la normativa d’adjudicació de l’ús de les Cases Sert, d’acord amb el que consta en el 
document 1. 
 
    Encarregar al vicerector d’Economia i de Campus l’execució i el seguiment d’aquest acord. 
 
    Comunicar el present acord a la vicegerent d’Economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a 
fer-lo efectiu. 
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Acord 31/2020, de 23 de juliol, del Plenari del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 
Vist l’article 7.2 del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB, que estableix que el Ple 
acorda si s’estableix o no un règim de retribució i indemnització o altres compensacions econòmiques per als 
membres del Consell Social en concepte d’assistència a reunions de treball de caràcter oficial convocades pel Consell 
i, en representació del Consell Social, d’assistència a actes oficials i a reunions convocades amb caràcter oficial per 
altres òrgans i entitats. En cas que se satisfaci la retribució, la indemnització o qualsevol altra compensació 
econòmica, l’import també l’acorda el Ple del Consell Social, i cadascun dels membres pot renunciar a percebre 
aquesta compensació econòmica. 
 
Vist que el règim de retribucions per raó de servei prestat dels membres vocals del Consell Social i els denominats 
col·laboradors externs recull les diferents casuístiques de la seva participació en les diverses activitats i funcions del 
mateix. En aquest sentit, a més de les dietes per assistir a les comissions i plenaris, també s’inclouen les dietes per 
assistència a les reunions dels òrgans de govern de les institucions, organismes i entitats dependents de la UAB que 
es convoquen amb caràcter oficial, així com els actes oficials en representació del Consell Social o per delegació de 
la presidència. 
 
Vist que en el context d’excepcionalitat i de suspensió de l’activitat presencial a la UAB, en el marc del Reial Decret 
463/2020 aprovat pel Govern espanyol pel qual es va declarar l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi 
sanitària ocasionada per la COVID-19, les reunions del Consell Social es duen a terme a distància. 
 
Vista l’eventualitat de possibles escenaris similars en el futur i/o la conveniència, en situacions que així es requereixi, 
de realitzar reunions del Consell Social a distància (o d’altres òrgans en els que aquest hi forma part o actes en els 
que hi participa). 
 
Atès que la participació en sessions de caràcter virtual comporta una eficiència en termes de temps dedicat i de 
desplaçament. 
 
Vista la conveniència, en virtut de l’exposat en els paràgrafs anteriors, de contemplar la realització de les reunions 
a distància en la determinació dels imports de les indemnitzacions per raó de servei dels membres del Consell Social 
i col·laboradors externs, per a les reunions i actes a distància del Consell Social, la UAB i altres entitats, així com 
dels òrgans de govern de les institucions, organismes i entitats dependents de la UAB que es convoquen amb 
caràcter oficial. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  
 
S'acorda : 
 
Aprovar, per a les indemnitzacions per raó de servei dels membres del Consell Social (vocals i presidents/presidentes 
de comissions) i col·laboradors externs en concepte de les participacions en les reunions i actes a distància del 
Consell Social, la UAB i altres entitats, així com dels òrgans de govern de les institucions, organismes i entitats 
dependents de la UAB que es convoquen amb caràcter oficial, una reducció de l’import del 30% en cas de reunions 
a distància en format de videoconferència i una reducció del 45% en el cas de reunions a distància realitzades per 
correu electrònic, d’acord amb el que consta en el document 1. 
 
  
Acord 32/2020, de 23 de juliol, del Plenari del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 
Vistos els articles 7.4, 24.1 i del Reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Vist l’acord PLE 82/2019 pres pel Ple del Consell Social reunit el 10 de desembre de 2019, el qual estableix el 
següent: 1) Aprovar el nomenament de la senyora Maria Isabel Ayné Domingo com a representant del Consell Social 
de la UAB en la Comissió d’Igualtat de la Universitat Autònoma de Barcelona, delegada del Consell de Govern de la 
UAB. 2) Comunicar aquest acord a la vicerectora d’Alumnat i d’Ocupabilitat, responsable de les polítiques d’igualtat 
de gènere de la UAB, i al secretari general de la UAB. 
 
Vist que el mes de març de 2020 CCOO comunica que la nova representat de l’esmentada entitat en el Consell Social 
de la UAB és la senyora Verònica Fernández García, en substitució de la Senyora Maribel Isabel Ayné Domingo. 
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Vist l’acord PLE 08/2016 pres pel Ple del Consell Social de la UAB reunit el 22 de febrer de 2016, el qual estableix el 
següent: 1) Nomenar el senyor Mario García Sánchez-Puerta i la senyora Tania Nadal Vicens com a vocals designats 
pel Consell Social en el patronat de la ‘FUNDACIÓ ALUMNI I AMICS DE LA UAB’. 2) Comunicar aquest acord al rector 
de la UAB. 
 
Vist l’acord PLE 63/2016 pres pel Ple del Consell Social de la UAB reunit el 15 de novembre de 2016, el qual estableix 
el següent: 1) Aprovar la modificació dels estatuts de la FUNDACIÓ ALUMNI I AMICS DE LA UAB que passarà a 
denominar-se FUNDACIÓ ALUMNI UAB en els termes que s’indiquen en els documents PLE 91/11-2016 i PLE 92/11-
2016. 2) Comunicar el present acord a la vicegerent d’Economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries 
per a fer-lo efectiu. 
 
Vist que el 16 de juny de 2020 la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona comunica al Consell Social de la UAB 
que ha vençut la durada del mandat de la senyora Tania Nadal Vicens en el patronat de la Fundació Alumni UAB i 
que cal procedir a la renovació de l’esmentat mandat o al nomenament corresponent. 
 
Vista la proposta del president del Consell Social de la UAB, d’acord amb la senyora Verònica Fernández García, de 
nomenament de la senyora Verònica Fernández García com a representant del Consell Social de la UAB en la 
Comissió d’Igualtat de la Universitat Autònoma de Barcelona, delegada del Consell de Govern de la UAB, en 
substitució de la senyora Maribel Isabel Ayné Domingo. 
 
Vista la proposta del president del Consell Social de la UAB, d’acord amb la senyora Tania Nadal Vicens, de renovar 
el mandat de la senyora Tania Nadal Vicens com a representant del Consell Social de la UAB en el patronat de la 
Fundació Alumni UAB. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions exposades,  
 
S'acorda  
 
    Aprovar el nomenament de la senyora Verònica Fernández García com a representant del Consell Social de la 
UAB en la Comissió d’Igualtat de la Universitat Autònoma de Barcelona, delegada del Consell de Govern de la UAB. 
 
    Aprovar renovar el càrrec de la senyora Tania Nadal Vicens com a representant del Consell Social de la UAB en 
el patronat de la Fundació Alumni UAB. 
 
    Comunicar el punt primer d’aquest acord a la vicerectora d’Alumnat i d’Ocupabilitat, responsable de les polítiques 
d’igualtat de gènere de la UAB, i al secretari general de la UAB, als efectes de les gestions que siguin oportunes. 
    Comunicar el punt segon del present acord a la directora Jurídica i de Recursos Humans de la Fundació Universitat 
Autònoma de Barcelona i a la directora de la Fundació Alumni UAB, als efectes de les gestions que siguin oportunes. 
 
 
I.2. Comissions del Consell Social 
 
I.2.1. Comissió Econòmica 

[tornar a l’índex] 
 

 
Acord 48/2020, de 10 de juliol, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
 
 Aprovar l’acta de la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el dia 15 de maig de 2020. 
 
  
Acord 49/2020, de 10 de juliol, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 
Vista la proposta presentada per la UAB en relació a l’aprovació, si escau, dels preus dels estudis propis de la UAB i 
de l’adequació del decret de preus dels serveis acadèmics universitaris a determinats estudis de la Universitat 
Autònoma de Barcelona per al curs acadèmic 2020-2021 (document 1), (document 2). 
 
Vist que el Decret 64/2020, de 30 de juny, pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats 
públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya, per al curs 2020-2021(document 3). 
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Vist l’acord CE 128/2019, de 13 de desembre, pres per la Comissió Econòmica del Consell Social en relació als preus 
dels estudis de màster per a estudiants estrangers no residents que no siguin nacionals d’estats membres de la Unió 
Europea corresponents al curs 2020-2021. 
 
Atès l’article 89 apartat i, de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 
 
Atès l’article 28.3 apartat c, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  
 
S'acorda: 
 
    Aprovar els preus dels estudis propis de la Universitat Autònoma de Barcelona i de l’adequació del decret de preus 
dels serveis acadèmics universitaris a determinats estudis de la Universitat Autònoma de Barcelona per al curs 
acadèmic 2020-2021, d’acord amb el que consta en el document 2. 
 
    Comunicar aquest acord a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica i al Cap de l’Àrea d’Afers Acadèmics, per tal que 
es duguin a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 
 
 
Acord 50/2020, de 10 de juliol, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 
Vista la proposta presentada per la vicegerència d’Ordenació Acadèmica de la UAB pel que fa a les tarifes del Servei 
d’Ocupabilitat de la UAB per al curs 2020-2021 . 
 
Atès l’article 89.i de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
Atès l’article 123 dels Estatuts de la UAB. 
 
Atesos els articles 15.6 i 28.3.c del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
S'acorda : 
 
    Aprovar les tarifes del Servei d’Ocupabilitat de la UAB per al curs 2020-2021, d’acord amb el que consta en el 
document 1. 
 
    Comunicar aquest acord a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, als efectes de les gestions que siguin oportunes. 
 
  
Acord 51/2020, de 10 de juliol, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 
Vist l’article 89.i de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. Vist l’article 64 dels Estatuts de la 
UAB. 
 
Vist l’article 28.3.c del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell 
 
Social de la UAB. 
 
Atesa la proposta de la vicegerent d’Economia pel que fa a les tarifes del lloguer d’espais de la UAB corresponents 
al curs 2020-2021 . 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions i la documentació continguda en la part expositiva,  
 
S'acorda : 
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1)  Aprovar les tarifes del lloguer d’espais de la UAB corresponents al curs 2020-2021, d’acord amb el que consta 
en el document 1. 
 
2)  Comunicar aquest acord a la vicegerent de l’àmbit econòmic de la UAB i la Direcció         d’Arquitectura i Logística, 
als efectes de les gestions que siguin oportunes. 
 
  
Acord 52/2020, de 10 de juliol, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 
Vist l’acord CE 134/2019, pres per la Comissió Econòmica reunida el dia 13 de desembre de 2019, en virtut del qual 
s’acorda: 1)Aprovar les tarifes del Servei d’Activitat Física de la UAB corresponents a l’exercici 2020, d’acord amb el 
que consta en el document 1; 2) Comunicar el present acord a la vicegerent d’Economia i al director del Servei 
d’Activitat Física, per tal que es duguin a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 
 
Vist l’acord CE 24/2020, pres per la Comissió Econòmica reunida el dia 24 d’abril de 2020, en virtut del qual s’acorda: 
1) Aprovar la modificació de les tarifes del Servei d’Activitat Física de la UAB corresponents a l’exercici 2020 d’acord 
amb el que consta en el document 1 i actualitzar el document 1 aprovat en acord CE 134/2019, de 13 de desembre 
segons el que consta en el document 2; 2) Comunicar el present acord a la vicegerent d’Economia i al director del 
Servei d’Activitat Física, per tal que es duguin a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 
 
Vista la proposta de la Vicegerent d’Economia de la UAB d’actualitzar els preus a la situació de crisi sanitària de la 
COVID-19 (document 1) amb la modificació de les tarifes del Servei d’Activitat Física de la UAB per a l’exercici 2020. 
 
Vist l’article 28.3 apartat c, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Atès l’acord número CE 68/2019 que deixa sense efecte l’acord 16 bis/2008 pres per la Comissió Econòmica del 
Consell Social de 19 de juny. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  
 
S'acorda : 
 
    Aprovar la modificació de les tarifes del Servei d’Activitat Física de la UAB corresponents a l’exercici 2020, en el 
sentit d’incorporar els preus i quotes en el context de la COVID-19, d’acord amb el que consta en l’apartat “Preus 
COVID19” del document 2. 
 
    Comunicar el present acord a la vicegerent d’Economia i al director del Servei d’Activitat Física, per tal que es 
duguin a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 
 
  
Acord 53/2020, de 10 de juliol, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 
Vist l’acord CE 130/2019 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social de data 13 de desembre de 2019 en el 
qual s’acorda aprovar les tarifes per a l’any 2020 dels Serveis Cientificotècnics, entre els quals hi figura, en l’apartat 
b, el Servei de Luminescència i Espectroscòpia de Biomolècules. 
 
Vista la proposta presentada per la Vicegerència de Recerca, en relació a l’aprovació, si escau, de la modificació de 
la tarifa, per a l’any 2020, Servei de Luminescència i Espectroscòpia de Biomolècules, en el sentit d’incorporar un 
nou concepte tarifari . 
 
Vist l’article 89, apartat i, de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 
 
Vist l’article 28.3 apartat c, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Atès l’acord número CE 68/2019 que deixa sense efecte l’acord 16 bis/2008 pres per la Comissió Econòmica del 
Consell Social de 19 de juny. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
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S'acorda : 
 
    Aprovar la modificació de les tarifes per a l’any 2020 del Servei de Luminescència i Espectroscòpia de 
Biomolècules, que queden definides d’acord amb el que consta en el document 1. 
 
    Comunicar el present acord al vicegerent de recerca, per tal que es duguin a terme les mesures necessàries per 
a fer-lo efectiu. 
 
 
 Acord 54/2020, de 10 de juliol, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 
Vist que en les convocatòries per a la selecció del Personal d’Administració i Serveis (PAS) que ha d’accedir a la UAB 
en condició de funcionari s’apliquen les taxes per a la corresponent inscripció en aplicació del Decret Legislatiu 
3/2008. 
 
Vist que actualment no s’apliquen les taxes de participació en convocatòries de selecció de PAS Laboral que ha 
d’accedir a la UAB en la condició de laboral indefinit. 
 
Vist que l’article 2.1-1 del Decret Legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de taxes 
i preus públics de la Generalitat de Catalunya, fixa les taxes per a la inscripció en les convocatòries per a la selecció 
del personal, en el sentit següent: Constitueix el fet imposable de la taxa la inscripció en les convocatòries per a la 
selecció del personal que ha d'accedir a la Generalitat tant en la condició de funcionari com en la condició de laboral 
indefinit. 
 
Vista l’Ordre GAH/83/2017, de 9 de maig, per la qual es dona publicitat a les taxes vigents l'any 2017 corresponents 
als procediments que gestiona el Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge i que estableix 
les quanties per accedir a un lloc de treball dels grups següents: A1, A2, C1, C2 i E . 
 
Vista la proposta del Cap de l’Àrea de Gestió de Persones de la UAB d’aplicar la taxa de participació de convocatòries 
de PAS en la condició de funcionari, segons les quanties vigents i fer extensiva la taxa de participació a convocatòries 
de PAS Laboral en la condició de laboral indefinit, amb les mateixes quanties, equiparant les escales de funcionaris 
(A1, A2, C1 i C2) amb els grups de laborals (G1, G2, G3 i G4) . 
 
Vist l’article 89, apartat i, de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 
 
Vist l’article 28.3 apartat c, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  
 
S'acorda : 
 
    Ratificar l’aplicació de la taxa de participació a convocatòries de la UAB  de PAS en la condició de funcionari, 
d’acord amb les quanties vigents que consten en el document 2. 
    Aprovar l’aplicació de la taxa de participació a convocatòries de la UAB de PAS Laboral en la condició de laboral 
indefinit, amb les mateixes quanties que les convocatòries de PAS funcionari segons consta en el document 2, 
equiparant les escales de funcionaris A1, A2, C1 i C2 amb els grups de laborals G1, G2, G3 i G4. 
    Comunicar el present acord al gerent, la vicegerent d’Economia i al cap de l’Àrea de Gestió de Persones de la 
UAB, per tal que es duguin a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu 
 
 
 Acord 55/2020, de 10 de juliol, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 
Atesa la proposta del gerent, en relació amb el balanç, el compte de resultats econòmic patrimonial, l’estat de canvis 
en el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu, l’estat de liquidació del pressupost i la memòria de la UAB 
corresponents a l'exercici anual a 31 de desembre de 2019 (document 1). 
 
Vist el que disposa l’article 14, apartat 2 de la Llei Orgànica d’Universitats, segons redacció donada per la Llei 
orgànica 4/2007, de 12 d’abril, on s’estableix que correspon al Consell social, a proposta del Consell de Govern, 
l’aprovació del pressupost així com els comptes anuals. 



BOUAB Núm. 186  -  Juliol i Agost / 2020     pàg. 15 
 

 

Butlletí Oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona 

 
Vistos els articles 89.e, 97 i 161 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
Vist l'article 216.2 dels Estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona. 
 
Vist el que disposa l’article 28. 2 lletra e) i 13 del Reglament d’organització i funcionament del Consell Social. 
 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Vist que en la reunió de la Comissió d’Economia i d’Organització del Consell de Govern de 29 de juny de 2020, s’ha 
acordat: 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, que s’annexa; 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’aquesta acord. 
 
Atesa la urgència d’agilitar el tràmit d’acord del balanç, el compte de resultats econòmic patrimonial, l’estat de 
canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu, l’estat de liquidació del pressupost i la memòria de la UAB 
corresponents a l’exercici anual  de 31 de desembre de 2019. 
 
Prenent en consideració que la reunió del Consell de Govern per tractar aquest assumpte està pendent de dur-se a 
terme, i que, per tant, l’acord CE 55/2020 que es proposa per a l’acord de la Comissió Econòmica de 10 de juliol de 
2020 resta subjecte a l’acord que prengui el Consell de Govern previsiblement en la segona quinzena del mes de 
juliol de 2020. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions i la documentació continguda en la part expositiva, 
 
S'acorda : 
 
    Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
 
    Aprovar el balanç, el compte de resultats econòmic patrimonial, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de 
fluxos d’efectiu, l’estat de liquidació del pressupost i la memòria de la Universitat Autònoma de Barcelona 
corresponents a l’exercici anual de 31 de desembre de 2019, i donar-se per assabentats de l’informe d’opinió 
d’auditoria, d’acord amb el que consta en el document 1.   
 
    Encarregar al vicerector d’Economia i de Campus i al gerent l'execució i el seguiment d'aquest acord. 
 
    Comunicar el present acord a la vicegerent d'Economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a 
fer-lo efectiu. 
 
    Condicionar el punt primer, apartat a,  d’aquest acord a l’acord corresponent del Consell de Govern de la UAB. 
 
 
Acord 56/2020, de 10 de juliol, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 
Vist l’article 98 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
Vist l’article 124 dels Estatuts de la UAB. 
 
Vist l’article 34 del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Vist l’article 28.2.e del Reglament de funcionament i organització del Consell Social de la UAB que estableix que li 
correspon a la Comissió Econòmica, informar al Ple del Consell Social, sobre la liquidació del pressupost del Consell 
Social. 
 
Vist l’article 33, apartat 2, del Reglament de funcionament i organització del Consell Social de la UAB, que estableix 
que el pressupost del Consell Social, les possibles modificacions d’aquest pressupost i la posterior liquidació els 
aprova el Ple del Consell Social, a proposta del president i amb l’informe previ de la Comissió Econòmica. 
 
Vista la proposta del president del Consell Social en relació a la liquidació del pressupost del Consell Social de la 
Universitat Autònoma de Barcelona per a l’exercici 2019 (document 1). 
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Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
S'acorda : 
 
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta de liquidació del pressupost del Consell Social de 
la Universitat Autònoma de Barcelona per a l’exercici de 2019, d’acord amb el que consta en el  document 1. 
 
  
Acord 57/2020, de 10 de juliol, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 
Vist l’acord PLE 74/2018 pres pel Ple del Consell Social reunit el 19 de desembre, en virtut del qual s’aprova informar 
favorablement el Ple del Consell Social sobre l’aprovació del pressupost de la UAB per a l’exercici 2019. 
 
Vist l’acord PLE 73/2019 pres pel Ple del Consell Social reunit el 10 de desembre, en virtut del qual s’aprova el 
document “Criteris bàsics de la pròrroga del pressupost UAB 2019 fins a l’aprovació del pressupost UAB 2020”. 
 
Vist l’acord PLE 09/2020 pres pel Ple del Consell Social extraordinari en data 25 de març de 2020 en virtut del qual 
s’acorda: 1)Aprovar  la  modificació  dels  “Criteris  bàsics  de  la  pròrroga  del  pressupost  UAB  2019 fins a 
l’aprovació del pressupost UAB 2020”, d’acord amb el que consta en el document 1; 2)Encarregar  al  vicerector  
d’Economia  i  de  Campus  l'execució  i  el  seguiment  d’aquests acords; 3)Comunicar  al  vicerector  d’Economia  
i  de  Campus  i  al  gerent  de  la  UAB  el  present acord. 
 
Atesa la situació econòmica que afecta a tot el país i també a les universitats i que, en el marc de la normativa 
estatal i autonòmica d’aplicació, és del tot imprescindible l’assoliment de l’equilibri del pressupost. 
 
Vist l’informe sobre el seguiment de l’execució del Pressupost de la UAB de l’exercici 2020 presentat per la Gerència. 
 
Vist l’article 89.d) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya, en relació a les funcions 
econòmiques, pressupostàries i patrimonials del Consell Social. 
 
Vist l’article 123.1) dels Estatuts de la UAB. 
 
Vist l’article 28.3.g) del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  
 
S'acorda : 
 
    La Comissió Econòmica es dóna per assabentada del seguiment de l’execució del pressupost de la UAB de l’exercici 
2020. 
 
    Presentar al Ple del Consell Social la informació sobre el seguiment del pressupost 2020 de la UAB, d’acord amb 
el que consta en el punt primer d’aquest acord. 
 
 
 Acord 58/2020, de 10 de juliol, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 
Atesa la sol·licitud presentada per la Gerència de la UAB en relació a la proposta de modificacions de crèdit del 
pressupost de la UAB a 20 de juny de 2020 . 
 
Vist l’article 89.g de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 
 
Vist l’article 28.2.b del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  
 
S'acorda: 
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    Aprovar les modificacions de crèdit del pressupost de la UAB a 20 de juny de 2020, d’acord amb el que consta en 
el document 1. 
 
    Comunicar aquest acord al Gerent i a la vicegerent de l’àmbit econòmic de la UAB, per tal que es duguin a terme 
les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 
 
 
 Acord 59/2020, de 10 de juliol, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 
Vist l’acord 53/2014 pres per la Comissió Econòmica d’11 de juliol de 2014 en virtut del qual s’acorda aprovar el 
complement per al càrrec acadèmic de gestió i direcció de la UAB de coordinació del programa de Doctorat “Història 
de la Ciència”, d’import 2.000 euros. 
 
Vista la proposta del Vicerector d’Economia i de Campus per deixar sense efecte l’acord anterior atès que el 
complement acordat era aplicable, únicament, per a l’exercici 2014, tal com va quedar recollit en el punt segon de 
l’acord 24/2014 pres per la Comissió d’Economia i d’Organització del Consell de Govern reunida el 5 de juny. 
 
Vist l’article 89 apartat d, de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 
 
Vist l’article 28.3 apartat d del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
S’acorda : 
 
    Deixar sense efectes l’acord 53/2014 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social en data 11 de juliol de 
2014. 
 
    Comunicar aquest acord al Gerent, a la vicegerent d’Economia, a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica i al 
vicegerent de Recerca de la UAB, per tal que es duguin a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 
 
 
 Acord 60/2020, de 10 de juliol, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 
Atès que en la Comissió Econòmica del Consell Social es sol·licita disposar de la relació actualitzada de les entitats 
en les que participa la Universitat Autònoma de Barcelona. 
 
Vist l’article 28.4, apartat a, del reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Atès que la vicegerent d’Economia presenta l’inventari de les entitats participades per la UAB . 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  
 
S'acorda : 
 
La Comissió Econòmica del Consell Social de la UAB es dóna per informada sobre la relació d’entitats en les que 
participa la Universitat Autònoma de Barcelona, d’acord amb el que consta en el document 1. 
  
 
Acord 61/2020, de 10 de juliol, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 
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. 
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Atès que en el marc del programa Horizon 2020 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. 
 
Vist l’acord PLE 70/2018 pres pel Ple del Consell Social de data 27 de novembre de 2018 en virtut del qual s’autoritza 
la cessió d’espais a VADECITY, S.L. 
 
Atès que en data 19 de novembre 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 4 anys . 
 
Atès que 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 servei als seus usuaris, a partir d’un determinat temps de 
durada d’estacionament . 
 
Vist allò que disposa l’article 93 i 137.4 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les Administracions 
Públiques. 
 
Vist 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. 
 
Vistos els articles 72 a 81 del decret 323/1983, de 14 de juliol, del reglament del patrimoni de Catalunya. 
 
Vist l’article 89.k) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
Vistos els articles 207.2 dels Estatuts de la UAB. 
 
Vist l’article 28.2. apartat g, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social. 
 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Vist que en la reunió de la Comissió d’Economia i d’Organització del Consell de Govern de 29 de juny de 2020, s’ha 
acordat: 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 dels serveis als seus usuaris, 
a partir d’un determinat temps de durada d’estacionament, en els termes de la minuta que s’adjunta; SEGON. 
Informar favorablement perquè s’autoritzi 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. 
 
Atesa la urgència d’agilitar el tràmit de l’acord en relació a la modificació del conveni de col·laboració per a la 
implementació del Projecte ‘Smart Biking- Xarxa d’aparcaments segurs del campus de la UAB”. 
 
Prenent en consideració que la reunió del Consell de Govern per tractar aquest assumpte està pendent de dur-se a 
terme, i que, per tant, l’acord CE 61/2020 que es proposa per a l’acord de la Comissió Econòmica de 10 de juliol de 
2020 resta subjecte a l’acord que prengui el Consell de Govern previsiblement en la segona quinzena del mes de 
juliol de 2020. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions i la documentació continguda en la part expositiva,  
 
S'acorda : 
 
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
 
    Aprovar 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 
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domini públic i, a canvi, Vadecity, S.L. pugui cobrar el preu dels serveis als seus usuaris, a partir d’un determinat 
temps de durada d’estacionament, d’acord amb el que consta en el document 2. 
 
    Autoritzar 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 aquest 
acord. 
 
    Encarregar al vicerector d’Economia i de Campus i al gerent l’execució i el seguiment d’aquest acord. 
 
       4. Condicionar el punt primer, d’aquest acord a l’acord corresponent del Consell de Govern de la UAB 
  
 
Acord 62/2020, de 10 de juliol, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 
Vist el Certificat del vicerector d’Economia i Campus  d’existència de crèdit suficient per atendre la despesa 
corresponent a la contractació 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 Universitat Autònoma de Barcelona.. 
 
Vist el que estableix la base d’execució 22 del pressupost de la UAB per al 2019, aprovat en sessió plenària del 
Consell Social, acord PLE 74/2018, de 19 de desembre de 2018 i l’acord PLE 73/2019 de 10 de desembre de 2019. 
 
Vist el que disposen els articles 47 i 47 bis i 73,2 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària 
pel que fa als compromisos de despeses de caràcter pluriennal i l’existència de crèdit pressupostari suficient per 
atendre-les. 
 
Vist l’article 89.d de la llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
Vist el que disposa l’article 28.3.g del reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Vist el que disposa  l’article 116.3 de la Llei  9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, el qual 
estableix literalment: “Asimismo, deberá incorporarse el certificado de existencia de crédito o, en el caso de 
entidades del sector público estatal con presupuesto estimativo, documento equivalente que acredite la existencia 
de financiación, y la fiscalización previa de la intervención, en su caso, en los términos previstos en la Ley 47/2003, 
de 26 de noviembre, General Presupuestaria”. 
 
Vist l’acord pres per la Comissió d’Economia i Organització delegada del Consell de Govern de 29 de juny de 2020, 
en virtut del qual s’acorda: PRIMER.  Aprovar la proposta de despeses pluriennals corresponent contractació número 
11/2020  relativa al servei d’assegurances de responsabilitat civil i de dany i d’assegurances de la flota de vehicles 
de la UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA, que s’annexa; SEGON.   Elevar aquest acord al  Consell Social  per 
tal que exerceixi les seves competències; TERCER. Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip 
de govern i la Gerència l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors i la documentació continguda en la part expositiva 
 
S'acorda : 
 
    Aprovar la proposta de despeses pluriennals corresponents 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, d’acord amb el que consta en el document 1.                            
    Encarregar al vicerector d’Economia i de Campus i la vicegerent de l’Àmbit Econòmic de la UAB l'execució i el 
seguiment d’aquest acord. 
    Comunicar aquest acord a la Unitat de Contractació de la UAB. 
 
  
Acord 63/2020, de 10 de juliol, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
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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 Universitat Autònoma de Barcelona.  
 
Vist el que estableix la base d’execució 22 del pressupost de la UAB per al 2019, aprovat en sessió plenària del 
Consell Social, acord PLE 74/2018, de 19 de desembre de 2018 i l’acord PLE 73/2019 de 10 de desembre de 2019. 
 
Vist el que disposen els articles 47 i 47 bis i 73,2 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària 
pel que fa als compromisos de despeses de caràcter pluriennal i l’existència de crèdit pressupostari suficient per 
atendre-les. 
 
Vist l’article 89.d de la llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
Vist el que disposa l’article 28.3.g del reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Vist el que disposa  l’article 116.3 de la Llei  9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, el qual 
estableix literalment: “Asimismo, deberá incorporarse el certificado de existencia de crédito o, en el caso de 
entidades del sector público estatal con presupuesto estimativo, documento equivalente que acredite la existencia 
de financiación, y la fiscalización previa de la intervención, en su caso, en los términos previstos en la Ley 47/2003, 
de 26 de noviembre, General Presupuestaria”. 
 
Vist l’acord pres per la Comissió d’Economia i Organització delegada del Consell de Govern de 29 de juny de 2020, 
en virtut del qual s’acorda: PRIMER.  Aprovar la proposta de despeses pluriennals corresponent a la primera pròrroga 
de la contractació número 20/2017 de prestació del servei de prevenció aliés de la UAB, que s’annexa; SEGON.   
Elevar aquest acord al  Consell Social  per tal que exerceixi les seves competències; TERCER. Encarregar als 
responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors i documentació continguda en la part expositiva 
 
S'acorda : 
 
    Aprovar la proposta de despeses pluriennals corresponent a la primera pròrroga de la contractació número 
20/2017 de prestació del servei de prevenció aliè de la Universitat Autònoma de Barcelona, d’acord amb el que 
consta en el document 1.  
     Encarregar al vicerector d’Economia i de Campus i la vicegerent de l’Àmbit Econòmic de la UAB l'execució i el 
seguiment d’aquest acord. 
 
    Comunicar aquest acord a la Unitat de Contractació de la UAB. 
 
  
Acord 64/2020, de 10 de juliol, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 
Vist el Certificat del vicerector d’Economia i Campus  d’existència de crèdit suficient per atendre la despesa 
corresponent a la contractació número 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 en sessió plenària del 
Consell Social, acord PLE 74/2018, de 19 de desembre de 2018 i l’acord PLE 73/2019 de 10 de desembre de 2019. 
 
Vist el que disposen els articles 47 i 47 bis i 73,2 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària 
pel que fa als compromisos de despeses de caràcter pluriennal i l’existència de crèdit pressupostari suficient per 
atendre-les. 
 
Vist l’article 89.d de la llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
Vist el que disposa l’article 28.3.g del reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Vist el que disposa  l’article 116.3 de la Llei  9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, el qual 
estableix literalment: “Asimismo, deberá incorporarse el certificado de existencia de crédito o, en el caso de 



BOUAB Núm. 186  -  Juliol i Agost / 2020     pàg. 21 
 

 

Butlletí Oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona 

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’acord pres per la Comissió d’Economia i Organització delegada del Consell de Govern de 29 de juny de 2020, 
en virtut del qual s’acorda: 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, que s’annexa; SEGON.   Elevar aquest acord al  Consell Social  per tal que exerceixi les seves 
competències; TERCER. Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència 
l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors i documentació continguda en la part expositiva, 
 
S'acorda : 
 
    Aprovar la proposta de despeses pluriennals corresponent a la contractació número CONSU 45/2019 de 
subministrament de publicacions monogràfiques per a la Universitat Autònoma de Barcelona, d’acord amb el que 
consta en el document 1.  
 
    Encarregar al vicerector d’Economia i de Campus i la vicegerent de l’Àmbit Econòmic de la UAB l'execució i el 
seguiment d’aquest acord. 
 
    Comunicar aquest acord a la Unitat de Contractació de la UAB. 
 
  
 Acord 65/2020, de 10 de juliol, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 
Vist el Certificat del vicerector d’Economia i Campus  d’existència de crèdit suficient per atendre la despesa 
corresponent a la primera pròrroga del sistema dinàmic i d’adquisició número CONSU 18/2019 de subministrament 
de material fungible i petit equipament de laboratori per la Universitat Autònoma de Barcelona (document 1). 
 
Vist el que estableix la base d’execució 22 del pressupost de la UAB per al 2019, aprovat en sessió plenària del 
Consell Social, acord PLE 74/2018, de 19 de desembre de 2018 i l’acord PLE 73/2019 de 10 de desembre de 2019. 
 
Vist el que disposen els articles 47 i 47 bis i 73,2 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària 
pel que fa als compromisos de despeses de caràcter pluriennal i l’existència de crèdit pressupostari suficient per 
atendre-les. 
 
Vist l’article 89.d de la llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
Vist el que disposa l’article 28.3.g del reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Vist el que disposa  l’article 116.3 de la Llei  9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, el qual 
estableix literalment: “Asimismo, deberá incorporarse el certificado de existencia de crédito o, en el caso de 
entidades del sector público estatal con presupuesto estimativo, documento equivalente que acredite la existencia 
de financiación, y la fiscalización previa de la intervención, en su caso, en los términos previstos en la Ley 47/2003, 
de 26 de noviembre, General Presupuestaria”. 
 
Vist l’acord pres per la Comissió d’Economia i Organització delegada del Consell de Govern de 29 de juny de 2020, 
en virtut del qual s’acorda: 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, que s’annexa; SEGON.   Elevar 
aquest acord al  Consell Social  per tal que exerceixi les seves competències; TERCER. Encarregar als responsables 
dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors i la documentació continguda en la part expositiva, 
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S'acorda : 
 
    Aprovar la proposta de despeses pluriennals corresponent a la primera pròrroga del sistema dinàmic d’adquisició 
de la contractació número CONSU 18/2019 de subministrament de material fungible i petit equipament de laboratori 
per la Universitat Autònoma de Barcelona, d’acord amb el que consta en el document 1.          
    Encarregar al vicerector d’Economia i de Campus i la vicegerent de l’Àmbit Econòmic de la UAB l'execució i el 
seguiment d’aquest acord. 
 
    Comunicar aquest acord a la Unitat de Contractació de la UAB. 
      
 
Acord 66/2020, de 10 de juliol, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 
Vist el Certificat del vicerector d’Economia i Campus  d’existència de crèdit suficient per atendre la despesa 
corresponent a la segona pròrroga de la contractació número CONSU 14/2017 de subministrament de 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 en sessió plenària del 
Consell Social, acord PLE 74/2018, de 19 de desembre de 2018 i l’acord PLE 73/2019 de 10 de desembre de 2019. 
 
Vist el que disposen els articles 47 i 47 bis i 73,2 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària 
pel que fa als compromisos de despeses de caràcter pluriennal i l’existència de crèdit pressupostari suficient per 
atendre-les. 
 
Vist l’article 89.d de la llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
Vist el que disposa l’article 28.3.g del reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Vist el que disposa  l’article 116.3 de la Llei  9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, el qual 
estableix literalment: “Asimismo, deberá incorporarse el certificado de existencia de crédito o, en el caso de 
entidades del sector público estatal con presupuesto estimativo, documento equivalente que acredite la existencia 
de financiación, y la fiscalización previa de la intervención, en su caso, en los términos previstos en la Ley 47/2003, 
de 26 de noviembre, General Presupuestaria”. 
 
Vist l’acord pres per la Comissió d’Economia i Organització delegada del Consell de Govern de 29 de juny de 2020, 
en virtut del qual s’acorda: 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, que s’annexa; SEGON.   Elevar aquest acord al  Consell Social  per tal que exerceixi les seves 
competències; TERCER. Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència 
l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors i la documentació continguda en la part expositiva,  
 
S'acorda : 
 
    Aprovar la proposta de despeses pluriennals corresponent a la segona pròrroga de la contractació número CONSU 
14/2017 de subministrament de material d’oficina de la Universitat Autònoma de Barcelona, d’acord amb el que 
consta en el document 1.                
    Encarregar al vicerector d’Economia i de Campus i la vicegerent de l’Àmbit Econòmic de la UAB l'execució i el 
seguiment d’aquest acord. 
 
    Comunicar aquest acord a la Unitat de Contractació de la UAB. 
 
  
Acord 67/2020, de 10 de juliol, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
 
Exposició de motius 
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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 al servei de transport de viatgers en 
autobús de la Universitat Autònoma de Barcelona . 
 
Vist el que estableix la base d’execució 22 del pressupost de la UAB per al 2019, aprovat en sessió plenària del 
Consell Social, acord PLE 74/2018, de 19 de desembre de 2018 i l’acord PLE 73/2019 de 10 de desembre de 2019. 
 
Vist el que disposen els articles 47 i 47 bis i 73,2 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària 
pel que fa als compromisos de despeses de caràcter pluriennal i l’existència de crèdit pressupostari suficient per 
atendre-les. 
 
Vist l’article 89.d de la llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
Vist el que disposa l’article 28.3.g del reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Vist el que disposa  l’article 116.3 de la Llei  9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, el qual 
estableix literalment: “Asimismo, deberá incorporarse el certificado de existencia de crédito o, en el caso de 
entidades del sector público estatal con presupuesto estimativo, documento equivalente que acredite la existencia 
de financiación, y la fiscalización previa de la intervención, en su caso, en los términos previstos en la Ley 47/2003, 
de 26 de noviembre, General Presupuestaria”. 
 
Vist l’acord pres per la Comissió d’Economia i Organització delegada del Consell de Govern de 29 de juny de 2020, 
en virtut del qual s’acorda: 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 UNIVERSITAT AUTÒNOMA 
DE BARCELONA, que s’annexa; SEGON.   Elevar aquest acord al  Consell Social  per tal que exerceixi les seves 
competències; TERCER. Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència 
l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors i la documentació continguda en la part expositiva,  
 
S'acorda : 
 
    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 Universitat Autònoma de Barcelona, d’acord amb el que consta 
en el document 1.        
    Encarregar al vicerector d’Economia i de Campus i la vicegerent de l’Àmbit Econòmic de la UAB l'execució i el 
seguiment d’aquest acord. 
 
    Comunicar aquest acord a la Unitat de Contractació de la UAB. 
 
 
 Acord 68/2020, de 10 de juliol, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 
Vista la recomanació de la Sindicatura de Comptes, en el seu informe 1/2006, sobre l’establiment d’un pla anual 
d’auditories que sigui aprovat pel Consell Social, i la proposta de la Gerència de la UAB d’actuar en aquest sentit. 
 
Vist l’acord CE 135/2019 pres per la Comissió Econòmica en data 13 de desembre de 2019 en virtut del qual s’acorda: 
1) Aprovar que la UAB dugui a terme les auditories internes següents en l’any 2020: 
 
    Auditoria d’òrgans territorials col·legiats. 
    Auditoria d’adscripció del PDI als Centres de Recerca externs. 
    Auditoria de compliment del pla docent (curs 2020/2021). 
    Auditoria ISO 9001 del Servei de Biblioteques. 
    Auditoria dels encàrrecs de col·laboració (Article 83). 
 
2)Comunicar aquest acord al gerent i a la cap de l’Àrea d’Organització i Planificació de la UAB, als efectes de les 
gestions que siguin oportunes. 
 
Vista la proposta de modificació de la planificació d’auditories internes per l’any 2020 que presenta la Gerència . 
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Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  
 
S'acorda : 
 
    Aprovar la modificació de les auditories internes planificades per a l’any 2020, d’acord amb el que consta en el 
document 1. 
    Comunicar aquest acord al gerent i a la cap de l’Àrea d’Organització i Planificació de la UAB, als efectes de les 
gestions que siguin oportunes. 
 
 
 
I.3. Consell de Govern 

[tornar a l’índex] 
 
 
Acord  50/2020, de 2 de juliol, del Consell de Govern 
 
Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat d’aprovació de la Instrucció sobre planificació 
de la docència i de la matrícula del curs 2020-2021. 
 
Atesa la necessitat d’adaptar la planificació de la docència i la matrícula del curs 2020-2021 a les circumstàncies 
excepcionals derivades de la situació de crisi ocasionada per la COVID-19.  
 
Vist que aquesta instrucció estableix el marc general per a l'elaboració de la planificació per al curs 2020-2021 que 
cada centre docent ha de desenvolupar i aprovar segons l'especificitat de l'organització de la seva docència. 
 
Atesa la necessitat que els estudiants d’últim curs de grau que s’hagin acollit als supòsits excepcionals establerts a 
la Instrucció 6/2020, per a la finalització del curs acadèmic 2019-2020 en el marc de la situació de crisi ocasionada 
per la COVID-19 es puguin matricular en un estudi de màster del curs 2020-2021 de manera condicionada a la 
finalització dels estudis de grau. 
 
Vist el Pla Sectorial d’Universitats, aprovat d’acord amb el contingut de la RESOLUCIÓ SLT 1429/2020, de 18 de 
juny, per la qual s'adopten mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i 
afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2.  
 
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. Aprovar la Instrucció sobre planificació de la docència i de la matrícula del curs 2020-2021, en els termes 
que s’annexen. [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 termes les mesures 
necessàries per a fer-los efectius.  
 
 
Acord  51/2020, de 2 de juliol, del Consell de Govern 
 
Vista la proposta del vicerector d’Economia i Campus relativa a la proposta de distribució del pressupost per a dur a 
terme les inversions necessàries per tal d’impartir docència no presencial durant el curs 2020/2021, com a 
conseqüència de la situació d’excepcionalitat  i de les recomanacions efectuades per les autoritats sanitàries en 
matèria de la COVID-19. 
 
Vist el que estableix l’article 10 apartat 1 lletres a),  b) i  d) de la Normativa de creació, composició i funcions de les 
comissions del Consell de Govern de la UAB mitjançant el qual el Consell de Govern va delegar en la Comissió 

http://www.uab.cat/doc/Instr_planificacio_docencia_i_matricula_curs_2020_2021_CG020720
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d’Economia i d’Organització l’aprovació dels assumptes derivats del seguiment del Pla d’Inversions Universitàries i 
de les matèries econòmiques i gestió del pressupost.   
 
Vista la necessitat d’avocar al Consell de Govern la competència delegada a la Comissió d’Economia d’Organització 
amb la finalitat d’adoptar amb caràcter d’urgència les mesures necessàries per tal d’aprovar la proposta de 
distribució del pressupost per a dur a terme inversions per docència no presencial durant el curs 2020-2021 en el 
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’advocació del 
coneixement per part dels òrgans superiors d’assumptes la resolució dels quals correspongui ordinàriament o per 
delegació als òrgans administratius dependents. 
 
Vist l'article 3  del Reglament de Consell de Govern pel que fa a les competències del Consell de Govern. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector d’Economia i  Campus,  el Consell 
de Govern de la UAB ha adoptat els següents 
 
 
ACORDS 
 
PRIMER. Aprovar la proposta de distribució del pressupost per inversions per docència no presencial, que s’adjunta. 
[Document] 
 
SEGON. Encarregar al vicerector d’Economia i de Campus l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
 
TERCER. Comunicar els presents acords al gerent i a la vicegerent d’Economia per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius. 
 
 
Acord  52/2020, de 21 de juliol, del Consell de Govern 
 
Vist el DECRET 63/2020, de 18 de juny, de la nova governança de l'emergència sanitària provocada per la COVID-
19 i d'inici de l'etapa de la represa al territori de Catalunya. 
 
Vista la RESOLUCIÓ SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten mesures bàsiques de protecció i 
organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2, i que 
determina que les mesures previstes en aquesta Resolució han de ser completades amb un pla sectorial d'activitats 
en l’àmbit d’universitats que s'ha d'elaborar i aprovar d'acord amb el que preveu el Pla de transició del confinament 
ratificat pel Govern el 25 d'abril de 2020. 
 
Vist el Pla Sectorial d’Universitats, aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d’actuació del PROCICAT en data 29 de 
juny de 2020, que estableix que cada universitat elaborarà i aprovarà el seu pla de contingència específic el qual 
haurà de respectar, entre d’altres, les mesures establertes en el pla sectorial, identificant una persona interlocutora 
de l'aplicació de les mesures organitzatives i de protecció individual, l’organigrama de responsabilitats per a cada 
una de les unitats acadèmiques, serveis o altres, responent a la casuística organitzativa de cadascuna de les entitats. 
 
Atesa la necessitat d’aprovar un pla de contingència i protocol d’organització a la UAB per tal d’establir els criteris 
que, d’acord amb aquest context, permetin oferir la màxima prestació del servei garantint la protecció i seguretat 
dels treballadors, habilitant l’activitat plena en l’àmbit de la investigació i transferència; als laboratoris; a totes les 
tasques administratives i de recolzament que li són pròpies; a les biblioteques i a tots els Serveis, i flexibilitzant i 
desenvolupant a distància algunes activitats acadèmiques presencials, de formació contínua, o aquelles que 
adreçades a professionals. 
 
Vist l'article 3  del Reglament de Consell de Govern pel que fa a les competències del Consell de Govern. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del gerent, el Consell de Govern de la UAB ha 
adoptat els següents  
 
ACORDS 

http://www.uab.cat/doc/Distribucio_pressupost_inversions_docencia_nopresencial_CG020720
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PRIMER. Aprovar el Pla de contingència i protocol d'organització de la UAB, en el termes que s’annexen. [Document] 
 
SEGON. Habilitar la Gerència perquè prengui les mesures necessàries o dicti les instruccions oportunes per garantir 
l’aplicació d’aquest pla, així com d’altres mesures que les autoritats competents acordin derivades de la situació de 
crisi ocasionada per la COVID-19. 
 
TERCER. Encarregar a la Gerència l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
 
QUART. Comunicar els presents acords a la comunitat universitària 
 
 
Acord  53/2020, de 21 de juliol, del Consell de Govern 
 
Vista la proposta del vicerector d’Economia i de Campus 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 l'article 216.2 dels Estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona que estableix que l'elaboració de la 
memòria econòmica, el balanç de situació 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 el que disposa l’article 14, apartat 2 de la Llei Orgànica d’Universitats, segons redacció donada per la Llei 
orgànica 4/2007, de 12 d’abril, on s’estableix que  correspon al Consell Social, a proposta del Consell de Govern, 
l’aprovació del pressupost així com els comptes anuals. 
 
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 el que disposen els articles 13 i  28 apartat 2, lletra e) del Reglament del Consell Social pel que fa a les 
competències per aprovar la memòria econòmica, el balanç de situació, el compte de resultats i la liquidació del 
pressupost de la UAB. 
 
Atès que la Comissió d’Economia i Organització en sessió celebrada del dia 29 de juny de 2020  va informar 
favorablement  de la memòria econòmica, el balanç de situació, el compte de resultats i la liquidació del pressupost 
de la UAB corresponent a l’exercici anual tancat a 31 de desembre de 2019  i  es va acordar elevar-lo al Consell 
de Govern i al Consell Social per a la seva aprovació. 
 
Vist l'article 3, lletra l)  del Reglament de Consell de Govern pel que fa a les competències del Consell de Govern. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector d’Economia i de Campus, el Consell 
de Govern de la UAB ha adoptat els següents  
 
ACORDS 
 
PRIMER. Aprovar la memòria econòmica, el balanç de situació,  el compte de resultats i la liquidació del pressupost 
de la UAB corresponents a l’exercici anual  de 31 de desembre de 2019, que s’annexa. [Document] 
 
SEGON. Elevar aquest acord 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  54/2020, de 21 de juliol, del Consell de Govern 
 
Atès que l’any 1985 l’INCASOL va iniciar l’execució d’11 cases grans i 32 cases petites de 3 altures (en endavant, 
Cases Sert), com a cases isolades per a ús dels membres més representatius de la UAB a uns terrenys de propietat 
de la pròpia Universitat. 
Atès que mitjançant Acta de cessió de 29 de març de 1989 i annex de 27 de novembre de 1990 l’INCASOL va cedir 
la titularitat de les Cases Sert a la UAB.      
 

http://www.uab.cat/doc/Pla_contingencia_i_protocol_organitzacio_UAB_CG210720
http://www.uab.cat/doc/Memoria_economica_compte_resultats_liquidacio_pressupost_CG210720
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Atès que en virtut de l’acord del Consell Social de 28 de gener de 1991, la UAB va encomanar la gestió del conjunt 
dels habitatges de les Cases Sert a la societat Vila Universitària, S.L., a partir de l’1 de maig de 1992 fins el 28 de 
gener de 2016. 
 
Atès que Vila Universitària, S.L. és una societat mercantil, constituïda el 8 de gener de 1991, davant el Notari de 
Barcelona, Sr. Francisco Arriola Garrote, sota el núm. 49 del seu protocol, quedant inscrita en el Registre Mercantil 
de la província de Barcelona al full B-7292 i que té per objecte social principal ‘la promoció, construcció i explotació 
d’allotjament residencials i locals de negoci en terrenys de domini o dret d’ús dels quals pertoqui a la Universitat 
Autònoma de Barcelona’.   
 
Atès que per acords del Consell de Govern i del Consell Social de dates 3 i 22 d’octubre de 2019, respectivament, 
es va aprovar l’atorgament d’una concessió administrativa del conjunt dels habitatges Cases Sert, a favor de Vila 
Universitària S.L.   
 
Atès que en data 10 de desembre de 2019 es va formalitzar la concessió demanial, la clàusula cinquena de la qual 
disposa el següent:  
 

‘a) Gestió de l’ocupació: Vila Universitària assumirà directament la formalització i signatura dels contractes 
de lloguer i les corresponents extincions contractuals; el cobrament de les rendes, la relació amb els 
llogaters i tots aquells actes necessaris per a la gestió del conjunt d’habitatges objecte de cessió d’ús.  

 
Vila Universitària haurà de respectar els drets adquirits pels llogaters que en data de formalització de la 
present concessió tinguin el seu contracte de lloguer en vigor, en el marc de la legislació sobre 
arrendaments urbans que en cada moment sigui d’aplicació.  
 
En cas de produir-se vacants a les Cases Sert al llarg de la durada de temps de la present concessió per 
qualsevol causa, els habitatges disponibles s’adjudicaran a membres del personal acadèmic o del personal 
d’administració i serveis de la UAB i entitats participades per la UAB  en base a una convocatòria que 
respecti els principis d’igualtat i publicitat, i sota els criteris que aprovi el Consell Social’.  

 
Vista la proposta de normativa d’adjudicació de l’ús de les Cases Sert. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector d’Economia i de Campus, el Consell 
de Govern de la UAB ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER. Informar favorablement l’aprovació de la normativa d’adjudicació de l’ús de les Cases Sert en els termes 
del document annex.  [Document] 
  
SEGON. Elevar aquests acords al Consell Social perquè exerceixi les seves funcions. 
 
TERCER. Encarregar a la vicerector d’Economia i de Campus l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
 
QUART. Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries 
per a fer-los efectius. 
 
 
Acord  55/2020, de 21 de juliol, del Consell de Govern 
 
Vist el que disposa l’article 32 de la Llei 4/2020, del 29 d'abril, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per 
al 2020, pel que fa a l’oferta pública d’ocupació  corresponent a l’esmentat exercici. 
 
Vist el que disposa l’article 70 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic el qual estableix que l’oferta d’ocupació pública haurà de ser aprovada 
pel respectiu òrgan de govern de la 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. 
 
Vist l'article 3 del Reglament de Consell de Govern pel que fa a les competències del Consell de Govern. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

http://www.uab.cat/doc/Mod_normativa_adjudicacio_espais_Cases_Sert_CG210720
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Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Personal d’Administració i Serveis 
el Consell de Govern de la UAB ha adoptat els següents  
 
ACORDS 
 
PRIMER. Aprovar la proposta d’oferta pública d’ocupació del personal d’administració i serveis de l’any 2020, segons 
document que s’annexa. [Document] 
 
SEGON. Encarregar al vicerector de Personal d’Administració i Serveis l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
 
TERCER. Comunicar els presents acords al gerent per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los 
efectius. 
 
 
Acord  56/2020, de 21 de juliol, del Consell de Govern 
 
L’article 19.ú.3.I) de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l’Estat per al 2018, prorrogats per 
al 2019 i 2020, estableix un 100% de taxa de reposició. Les universitats estan obligades a destinar, com a mínim, 
un 15% del total de places que s'ofereixin a la contractació, com a personal laboral fix, al personal investigador que 
hagi finalitzat el programa Ramón i Cajal i hagi obtingut el certificat I3. En el supòsit que no s’utilitzin totes les 
places previstes en aquesta reserva, aquestes es podran oferir a altres investigadors de programes d’excel·lència, 
nacionals o internacionals i que hagin obtingut el certificat I3. Aquesta taxa de reposició ha estat validada per la 
Secretaria d’Estat de Pressupostos i Despeses del Ministeri d’Hisenda.  
 
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 autoritzada per 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’acord pres per la Comissió de Personal Acadèmic en data 29 de juny de 2020 pel qual es va informar 
favorablement la proposta d’oferta pública d’ocupació del Personal Docent i Investigador de l’any 2020. 
 
Vist l’article 3 c) i d) del Reglament del Consell de Govern que preveu que és competència del Consell de Govern 
regular els assumptes objecte de la seva competència pel que fa, i entre d’altres, a l’establiment de les línies 
programàtiques de la Universitat i a les directrius generals sobre organització dels recursos humans. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Personal Acadèmic, el Consell de 
Govern de la UAB ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER. Aprovar l’oferta pública d’ocupació de l’any 2020, que s’annexa. [Document] 
 
SEGON. Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l’execució i el seguiment d’aquests acords. 
 
 
 
 
 

http://www.uab.cat/doc/oferta_ocupacio_publica_PAS_2020_CG210720
http://www.uab.cat/doc/oferta_ocupacio_publica_PDI_2020_CG210720
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Acord  57/2020, de 21 de juliol, del Consell de Govern 
 
Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat de modificació de la Instrucció sobre 
planificació de la docència i de la matrícula del curs 2020-2021. 
 
Vist que aquesta instrucció va ser aprovada en la sessió de Consell de Govern de 2 de juliol de 2020. 
 
Atesa la necessitat de preveure que l’estudiantat que hagi fet el pagament previ en concepte d’avançament de 
matrícula dels estudis de màster i no s’hi pugui matricular per una causa directament atribuïble a la situació de 
pandèmia causada per la Covid-19 pugui recuperar l’import avançat. 
 
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. Modificar la Instrucció sobre planificació de la docència i de la matrícula del curs 2020-2021, en els sentit 
d’afegir un punt 6 a l’apartat B) Matrícula, en els termes que s’annexen: 
 

“6. De manera excepcional per al curs 2020-2021, es podrà retornar l’import del pagament previ en concepte 
d’avançament de matrícula dels estudis de màster en cas que l’estudiant no s’hi pugui matricular per una 
causa directament atribuïble a la situació de pandèmia causada per la Covid-19. No es considera causa de 
retorn el canvi de la modalitat d’ensenyament de presencial a no presencial o viceversa”. 

 
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 termes les mesures 
necessàries per a fer-los efectius. 
 
 
Acord  58/2020, de 21 de juliol, del Consell de Govern 
 
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 distància 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 instàncies 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 doctorals 
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 13 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, 
segons la redacció donada per l'acord del Consell de Govern de data 30 d’octubre de 2019, pel que fa a les 
competències de la Comissió de Doctorat. 
 
Atès que la proposta d’ampliació de la data límit de dipòsit de les tesis doctorals de l’Escola de Doctorat va ser 
informada favorablement a la sessió de la Comissió de Doctorat de 22 de juny de 2020. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
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Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Recerca i de Transferència, el 
Consell de Govern de la UAB ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER. Aprovar 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 que s’annexa. [Document] 
 
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 a fer-los efectius. 
 
 
Acord  59/2020, de 21 de juliol, del Consell de Govern 
 
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’informe favorable de la Comissió d’Investigació de data 18 de juny de 2020. 
 
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. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, el Consell de Govern de la UAB ha adoptat els següents  
 
ACORDS 
 
PRIMER. Aprovar la 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 en els termes del document annex. [Document]  
 
SEGON. Aprovar el Reglament del Centre de Recerca i Estudis pel Desenvolupament Organitzatiu en els termes 
recollits en la memòria. 
 
TERCER. Encarregar al vicerector de Recerca i de Transferència 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  60/2020, de 21 de juliol, del Consell de Govern 
 
Atès que el consorci Centre de visió per Computador (CVC) està integrat per l’Administració de la Generalitat i la 
Universitat Autònoma de Barcelona i té per objecte la recerca, el desenvolupament i el foment de la vis60/2020ió per 
computador. 
 
Atès que es van adequar els estatuts del CVC a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat 
de l’Administració local, i, específicament, al règim jurídic dels consorcis que s’hi preveu per mitjà de la disposició 
addicional vintena que s’afegeix a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú. El CVC s’adscriu a la Generalitat de Catalunya, tenint en compte el 
règim jurídic específic d’aplicació als centres de recerca de Catalunya (centres CERCA) pel que fa al seu règim 
d’autonomia i al règim específic que afecta el seu personal, en concret, la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la ciència, 
la tecnologia i la innovació, i la Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres, i altra normativa 
d’aplicació específica als centres de recerca.  
 

http://www.uab.cat/doc/ampliacio_data_limit_diposit_tesis_doctorals_CG210720
http://www.uab.cat/doc/creacio_Centre_Recerca_Estudis_Desenvolupament_Organitzatiu_CG210720
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Atès que els estatuts també s’ajusten a la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic, i a 
altres mesures de reforma administrativa en relació amb el dret de separació del consorci i la seva dissolució i 
liquidació.  
 
Atès que en sessió de 17 de juliol de 2019 el Consell de Govern del CVC va aprovar la modificació dels articles 7.1 i 
13 dels seus estatuts, relatiu a la composició del seu Consell de Govern i al procés de designació del director del 
centre, respectivament. 
  
Vist l’article 64.t) dels estatuts que estableix com a competència del Consell de Govern proposar al Consell Social la 
modificació d’entitats jurídiques per a la promoció i desenvolupament dels fins de la Universitat i l’article 88.e) de la 
1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya que és competència del Consell Social aprovar la modificació 
d’entitats jurídiques per a la promoció i el desenvolupament de les finalitats de la universitat.   
  
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, el Consell de Govern de la UAB ha adoptat els següents  
 
ACORDS 
 
PRIMER. Ratificar l’acord del Consell de Govern del Consorci Centre de Visió per Computador de 17 de juliol de 
2019 pel qual es modificà els articles 7.1 i 13 dels seus estatuts en els termes del document annex. [Document]  
 
SEGON. Elevar al Consell Social el present acord, per tal que exerceixi les seves competències 
 
TERCER. Encarregar al vicerector d’Innovació i de Projectes Estratègics l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
 
QUART.- Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries 
per a fer-los efectius. 
 
CINQUÈ.- Informar dels presents acords al Consorci Centre de Visió per Computador. 
 
 
Acord  61/2020, de 21 de juliol, del Consell de Govern 
 
Atès que la FUNDACIÓ VALLDOR 7 (antigament VALLDORSALA), és una entitat sense ànim de lucre, d’interès 
general, que té per finalitat l’organització i la coordinació d’activitats esportives, campionats i tornejos, promoció de 
l’esport en general, específicament de futbol en les seves distintes modalitats, per a tots els públics i edats, propiciant 
la integració dels sectors menys afavorits, l’intercanvi oci-cultural i esportiu, cobrint un espai d’integració social dels 
beneficiaris. 
 
Atès que en l’actualitat la FUNDACIÓ VALLDOR 7 explota, a través de la corresponent concessió demanial per l’ús 
privatiu dels espais i instal·lacions del SAF (3 camps de futbol 7, 1 pista poliesportiva, poliesportiu cobert, vestidors 
i despatxos) en horaris de tarda, la qual finalitza el 30 de juliol 2020. 
 
Atès que la Universitat Autònoma de Barcelona té interès en continuar l’explotació de les instal·lacions del SAF en 
aquell espai horari en el qual no es destina a l’ús de la comunitat universitària.  
 
Atès que la Universitat Autònoma de Barcelona no disposa del temps necessari per substanciar el corresponent 
concurs competitiu per adjudicar una nova concessió demanial es proposa l’atorgament d’una autorització d’ús 
privatiu dels següents espais:  
 

1) Espais esportius exteriors  
La concessió compren els següents espais i horaris de setembre a  juliol.   
3 camps de futbol-7,  1 pista poliesportiva  
Horari d’obertura: De dilluns a divendres de 20.00 a 24:00 hores. 
   Dissabtes de 15´30 a 21: 30 hores 
Horari d’utilització: De dilluns a divendres de 20: 30 a 23. 30 hores. 
   Dissabtes de 16 a 21. 00 hores. 
2) Espais esportius interiors: Un poliesportiu cobert. 
Horari d’obertura: De dilluns a divendres de  20h a 24h. 
   Dissabtes de 15h a 21h i 30’. 
Horari d’utilització: De dilluns a divendres de 21h a 23h 30’. 
   Dissabtes de 16h a 21h. 

http://www.uab.cat/doc/modificacio_estatuts_Centre_Visio_Computacio_CG210720
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En el mes de juliol, hi ha els mateixos espais de concessió però en l’horari de 20h a 22h de dilluns a divendres 
i, els dissabtes de 16h a 20h. 
El SAF pot determinar la reducció d’una hora d’utilització (començament de l’activitat a les 21h 30’) un dia a la 
setmana de dilluns a divendres, d’acord amb necessitats puntuals d’ocupació d’espais per part dels usuaris del 
Servei. La mesura no tindrà repercussions econòmiques. 

 
3) Altres espais: 
-Vestidors d’ús general (l’ús i ocupació es farà d’acord amb el Servei d’Activitat Física). 
-Vestidor d’àrbitres. 
-Despatx situat a la zona del fons de les grades del poliesportiu. Les despeses telefòniques aniran a càrrec del 
concessionari. 
-Despatx de recepció del equips i espai de control d’accés annex. 
El conjunt d’espais disposen d’enllumenat artificial, vigilància exterior i aparcament pròxim. 

  
Sota les següents condicions:  

Preu: 168.000 € / anual (IVA exclòs), a raó de 14.000 € / mensuals (IVA exclòs). Tot i que es cobrarà 132.000 
€ / anual (IVA exclòs) mentre tinguem 3 camps i l’actual gespa. 
Termini: 1 any, des de l’1 d’agost de 2020 fins el 31 de juliol de 2021. 
Destinació: Organització i coordinació d’activitats esportives, campionats i tornejos, promoció de l’esport en 
general, específicament de futbol en les seves distintes modalitats, per tots els públics i edats, propiciant la 
integració dels sectors menys afavorits, l’intercanvi oci-cultural i esportiu, cobrint un espai d’integració social 
dels beneficiaris. 
Règim d’ús: Autorització administrativa d’ús privatiu en els horaris indicats segons els espais.   

 
Vist allò que disposa l’article 92 la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les Administracions Públiques, 
l’article 28 del decret legislatiu 1/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de patrimoni de 
la Generalitat de Catalunya, l’article 70 del decret 323/1983, de 14 de juliol, del reglament del patrimoni de 
Catalunya i l’article 207.2 dels Estatuts de la UAB.  
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, el Consell de Govern de la UAB ha adoptat els següents  
 
ACORDS 
 
Primer. Autoritzar la resolució de mutu acord del conveni formalitzat.  
 
Segon.- Autoritzar l’ús privatiu dels espais que es passen a relacionar ubicats al Servei d’Activitats Físiques de la 
Universitat Autònoma de Barcelona a FUNDACIÓ VALLDOR 7:  
 

1) Espais esportius exteriors  
La concessió compren els següents espais i horaris de setembre a  juliol.   
3 camps de futbol-7,  1 pista poliesportiva  
Horari d’obertura: De dilluns a divendres de 20.00 a 24:00 hores. 
   Dissabtes de 15´30 a 21: 30 hores 
Horari d’utilització: De dilluns a divendres de 20: 30 a 23. 30 hores. 
   Dissabtes de 16 a 21. 00 hores. 

 
2) Espais esportius interiors: Un poliesportiu cobert. 
Horari d’obertura: De dilluns a divendres de  20h a 24h. 
   Dissabtes de 15h a 21h i 30’. 
Horari d’utilització: De dilluns a divendres de 21h a 23h 30’. 
   Dissabtes de 16h a 21h. 
En el mes de juliol, hi ha els mateixos espais de concessió però en l’horari de 20h a 22h de dilluns a divendres 
i, els dissabtes de 16h a 20h. 
El SAF pot determinar la reducció d’una hora d’utilització (començament de l’activitat a les 21h 30’) un dia a la 
setmana de dilluns a divendres, d’acord amb necessitats puntuals d’ocupació d’espais per part dels usuaris del 
Servei. La mesura no tindrà repercussions econòmiques. 

 
3) Altres espais: 
-Vestidors d’ús general (l’ús i ocupació es farà d’acord amb el Servei d’Activitat Física). 
-Vestidor d’àrbitres. 
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-Despatx situat a la zona del fons de les grades del poliesportiu. Les despeses telefòniques aniran a càrrec del 
concessionari. 
-Despatx de recepció del equips i espai de control d’accés annex. 
El conjunt d’espais disposen d’enllumenat artificial, vigilància exterior i aparcament pròxim. 

  
Sota les següents condicions:  

Preu: 168.000 € / anual (IVA exclòs), a raó de 14.000 € / mensuals (IVA exclòs). Tot i que es cobrarà 132.000 
€ / anual (IVA exclòs) mentre tinguem 3 camps i l’actual gespa. 
Termini: 1 any, des de l’1 d’agost de 2020 fins el 31 de juliol de 2021. 
Destinació: Activitats pròpies de la finalitat fundacional de la FUNDACIÓ VALLDOR 7. 
Règim d’ús: Autorització administrativa d’ús privatiu en els horaris indicats segons els espais.   

 
Tercer. Autoritzar 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 aquest acord. 
  
Quart. Elevar al Consell Social el present acord, per tal que exerceixi les seves competències.  
 
Cinquè. Encarregar al vicerector d’Economia i de Campus que faci el seguiment de l’acompliment d’aquest acord. 
 
Sisè. Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries 
per a fer-los efectius, així com, a la FUNDACIÓ VALLDOR 7. 
 
 
Acord  62/2020, de 21 de juliol, del Consell de Govern 
 
Vista la proposta del vicerector d’Innovació i de Projectes Estratègics en relació amb la formalització d’un contracte 
d’opció de llicència en exclusivitat del Projecte ‘Secreted splicing variant of mammal klotho for cognition as a 
behaviour impairments’ que engloba una de Patents i know-how necessari per desenvolupar el producte, entre la  
UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA, com a llicenciant, i KLOTHO THERAPEUTICS, com a llicenciatària,, a 
canvi d’un cànon. 
 
Vist l’informe d’idoneïtat econòmica lliurat pel cap de l’Oficina de valorització i patents de data 29 de juny de 2020.  
 
Atès que l’article 89.k) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, estableix que ‘correspon al Consell Social, en matèria 
econòmica, pressupostària i patrimonial, les funcions següents: (...) k) Autoritzar el rector o rectora a adoptar els 
acords d’adquisició, disposició i gravamen de béns immobles i a partir dels límits que aprovi el consell social, dels 
béns mobles de la universitat, els títols de valor i les participacions socials’.  
 
Atès que els articles 204.1 i 206.2.c) dels Estatuts de la UAB qualifiquen els drets de propietat immaterial de la UAB 
com a béns patrimonials que configuren el patrimoni de la Universitat.  
 
Atès que l’article 64.q) del Estatuts de la UAB estableix com a competència del Consell de Govern proposar al Consell 
Social el procediment d’alienació de béns patrimonials. 
  
Atès l’article 55.3.g) i h) de la Llei 2/2011, de 4 de març, d’economia sostenible, estableix que la transmissió de 
drets sobre patents, ja sigui cessió de la titularitat de la mateixa, ja sigui concessió de llicències d’explotació sobre 
las mateixes, poden ésser adjudicades de forma directa quan la peculiaritat o la naturalesa i característiques del 
dret o de la transmissió, com els casos de les llicències de ple dret. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, el Consell de Govern de la UAB ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
Primer.  Informar favorablement l’autorització per formalitzar un  contracte d’opció de llicència en exclusivitat del 
Projecte ‘Secreted splicing variant of mammal klotho for cognition as a behaviour impairments’ que engloba una de 
Patents i know-how necessari per desenvolupar el producte, entre la  UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA, 
com a llicenciant, i KLOTHO THERAPEUTICS, com a llicenciatària, a canvi d’un cànon.  
 
Segon. Elevar al Consell Social el present acord, per tal que exerceixi les seves competències.  
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Tercer. Encarregar al vicerector de Recerca i de Transferència que faci el seguiment de l’acompliment d’aquest 
acord. 
 
Quart. Comunicar els presents acords al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries 
per a fer-los efectius 
 
 
Acord  63/2020, de 21 de juliol, del Consell de Govern 
 
En virtut dels acords del Consell de Govern núm. 25/2015 i del Consell Social núm. 15/2015, de dates 19 de març i 
30 d’abril de 2015, respectivament, en data 16 de juliol de 2015 la Universitat Autònoma de Barcelona i la Fundació 
Markets, Organitzacions and Votes in Economics van formalitzar un conveni de cessió d’ús d’espais. 

 
Espai: Espais de superfícies de 40 m2, ubicats a l’espina B3 de la Facultat d’Economia i Empresa (despatxos B3-
114 i B3-112G) per a activitats pròpies de la finalitat fundacional de la fundació. 
Cànon: 195 €/m2/any, el qual incloïa despeses de manteniment i despeses de fluids. 
Durada: 5 anys i una única pròrroga de 5 anys més. 
 
Finalitat: A les seves finalitats fundacionals. 

 
Atès que l’espai real ocupat per la fundació MOVE va ser finalment només de 15 m2 del despatx compartit B3-112G, 
tal com ha certificat la direcció del Departament d’Economia i d’Història Econòmica, es proposa el següent acord: 
  
Vist allò que disposa l’article 92 la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les Administracions Públiques, 
l’article 28 del decret legislatiu 1/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de patrimoni de 
la Generalitat de Catalunya, l’article 70 del decret 323/1983, de 14 de juliol, del reglament del patrimoni de 
Catalunya i l’article 207.2 dels Estatuts de la UAB.  
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, el Consell de Govern de la UAB ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
Primer. Acordar la modificació del conveni de cessió d’ús d’espais formalitzat entre la Universitat Autònoma de 
Barcelona i la Fundació Markets, Organitzacions and Votes in Economics en data 16 de juliol de 2015 en el sentit de 
reduir els espais objecte de cessió a 15 m2 dintre del despatx B3-112G. 
 
Segon. Autoritzar 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 aquest acord. 
  
Tercer. Elevar al Consell Social el present acord, per tal que exerceixi les seves competències.  
 
Quart. Encarregar al vicerector d’Innovació i de Projectes Estratègics que faci el seguiment de l’acompliment 
d’aquest acord. 
 
Cinquè. Comunicar els presents acords al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries 
per a fer-los efectius. 
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I.4. Comissions del Consell de Govern 
 
I.4.1. Comissió d’Afers Acadèmics 

[tornar a l’índex] 
 
  
Acord 057/2020, de 16 de juliol de 2020 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 
Vista la petició de modificació d’un títol de diploma de postgrau que ha estat presentada a l'Escola de Postgrau, i 
després de revisada la documentació justificativa corresponent que acredita que la proposta reuneix els requisits 
exigits per la UAB per a 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 la modificació 
d’ensenyaments i títols corresponents als estudis de primer cicle, segon cicle i formació permanent. 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Informar favorablement sobre la modificació d’un títol de diploma de postgrau. 
SEGON.- Elevar aquest acord al Consell de Govern perquè l’aprovi, si escau. 
  
 
Acord 058/2020, de 16 de juliol de 2020 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 
Vistes les propostes de modificació de plans d’estudis de màster i de diploma de postgrau propis 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 a aquest tipus de títols. 
 
Atesa la necessitat de modificar 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 3O d’octubre de 2019, pel que fa a les 
competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon aprovar els plans d’estudis de tots 
els estudis de primer cicle, segon cicle i formació permanent conduents a títols oficials i a títols propis i informar-ne 
al Consell Social, així com les modificacions derivades de la seva aplicació. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la modificació del pla d’estudis del màster propi i dels 
diplomes de postgrau següents: 
 
-      Màster en Gestió Empresarial  
-      Diploma de Postgrau en Gestió Empresarial  
-      Diploma de Postgrau en Gestió de Documents Electrònics  
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SEGON. Encarregar a la Comissionada per l’Escola de Postgrau i de la Formació Contínua 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 fer-los efectius. 
  
 
I.4.2. Comissió de Personal Acadèmic 

[tornar a l’índex] 
 
  
Acord 034/2020, de 27 de juliol 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 el conveni signat entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la Corporació Sanitària Parc Taulí, d’1 de febrer 
de 2011. 
 
Vist l’article 142 i següents dels Estatuts de la UAB que regulen la provisió de places de lector. 
 
Vist l’acord del Govern de la Generalitat de 16 de maig del 2017, pel qual s’aprova el Pla Serra  Húnter per al període 
2016-2020, i es concreten les seves característiques i el conveni entre el Departament d’Empresa i Coneixement i 
les universitats públiques catalanes per al desenvolupament del Pla Jaume Serra Húnter de professorat contractat 
en el període 2016-2020; i els acords del Consell Interuniversitari de Catalunya, de 22 de juny de 2017 i 27 d’octubre 
de 2017, sobre la contractació de personal docent i investigador Serra Húnter a les universitats públiques catalanes 
durant l’any 2017. 
 
Vist l’article 54 i següents del Reglament de Personal Acadèmic aprovat per acord del Consell de Govern de la 
Universitat Autònoma de Barcelona de 17 de novembre de 2010 i modificada en diverses ocasions i la darrera el 30 
de gener del 2020. 
 
Vist l’article 45 i següents de la Llei d’Universitats de Catalunya que regulen els requisits del professorat contractat. 
 
Vistos els articles 16 i 17 del conveni col·lectiu per al personal docent i investigador de les universitats públiques 
catalanes de 21 de desembre de 2006, publicat en el DOGC de 14 de febrer de 2007. 
 
Vist l'article 18 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, 
segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a les competències 
de la Comissió de Personal Acadèmic. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Personal Acadèmic,  la Comissió 
de Personal Acadèmic de la UAB, ha adoptat 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar, si escau, la convocatòria de concursos per a la contractació de nou professorat acadèmic 
temporal. [Document] 
 
SEGON.- Encarregar  al vicerector de Personal Acadèmic  l'execució i el seguiment d’aquest acord. 

http://www.uab.cat/doc/Aprovacio-concursos-PDI-temporal-270720


BOUAB Núm. 186  -  Juliol i Agost / 2020     pàg. 37 
 

 

Butlletí Oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona 

Acord 035/2020, de 27 de juliol de 2020 , Comissió de Personal Acadèmic 
 
Vist les propostes dels departaments i instituts següents: 
·         Candidatures de professorat emèrit de nova incorporació 
·         Candidatures de professorat emèrit que sol·liciten ser honoraris 
·         Candidatures de professorat honoraris de nova incorporació 
·         Propostes de renovació de professorat emèrit 
·         Propostes de renovació de professorat honorari 
 
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 4 de juliol de 2019, que regula el procediment per a la proposta de nomenament del professorat emèrit i 
honorari, i fa la competència a la Comissió de Personal Acadèmic per a la seva aprovació. 
 
Atès que en aquesta sessió els membres de la Comissió han disposat de la documentació corresponent a les 
propostes de professorat emèrit i honorari pel curs 2020-2021. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Proposar, per assentiment, el nomenament com a professors emèrits dels doctors i doctores següents: 
Jordi Aguiló Llobet,  Margarita Arboix Arzo, Maria Luisa Arboleya Cimadevilla, Gerardo Caja López, Ignasi Carrió 
Gasset, Miquel Casas Brugué, Joaquim Coll Daroca, M. del Carmen Gete-Alonso Calera, Aurora González Echevarria, 
Emili Itarte Fresquet, Antonio Martín Artiles, Jordi Pascual Gainza, Jordi Planas Coll, Miquel Sabrià Leal, Carlos 
Subirats Ruggeberg i Adolf Tobeña Pallarés. 
  
SEGON.- Proposar, per assentiment, el nomenament com a professors honoraris dels doctors i doctores següents: 
Salvador Barberá Sandez, Françoise Breton, Joaquim Calaf Alsina, Gregorio Garzón Clariana, Josep Guitart Durán, 
Alberto de Leiva Hidalgo, Emilio Luque Fadón, Paz Martínez Ramírez, Josep Oliver Alonso, Enrique Querol Murillo, 
Miquel Vilardell Tarrés, Esteve Cardellach López, Josep Maria Martí Martí i Gaspar Orriols Tubella. 
  
TERCER.- Proposar, per assentiment la renovació del nomenament com a professor emèrit dels doctors i doctores 
següents: Vicenç Artigas Raventós, Francesc Xavier Avilés Puigvert, Maria Dolors Baró Mariné, Jordi Bartrolí Molins, 
Maria Rosa Caballín Fernández, Lluís Cabero Roura, Jaume Cruz Feliu, Joan Ramon Daban Balañà, Maria Jesús 
Espuny Tomàs, Anna Estany Profitós,  Evarist Feliu Frasnedo, Jaume Fernádez-Llamazares Rodríguez, Enrique 
Fernández Sánchez, Ricardo García Cárcel, Maria Carmen Gómez Muntané, Maria Lluïsa Hernanz Carbó, Joan Ramon 
Laporte Roselló, Louis Lemkow Zetterling, Fernando López Aguilar, Vicenç Lull Santiago, Ricard Marcos Dauder, 
Josep Lluís Martín Ramos, Joan Mascaró Altimiras, Jaume Medina Casanovas, Antoni Méndez Vilaseca, Antoni Moliner 
Prada, Joan Montllor Serrats, José Jerónimo Navas Palacios, Xavier Parés Casasampera, Diego Pavón Coloma, Carme 
Riera Guilera, Gemma Rigau Oliver, Isabel Roda De Llanza, Victòria Solanilla Demestre, Pere Suau León i Teresa 
Velázquez García-Talavera. 
  
QUART.- Proposar, per assentiment la renovació del nomenament com a professor honorari dels doctors i doctores 
següents: Vicente Alcántara Escolano, Joan Barceló Coll, Montserrat Brugués Domènech, Maria Victòria Camps 
Cervera, Maria Jesús Comellas Carbó, Jordi Cors Meya, Miguel De Moragas Spa, Antonio Fontdevila Vivanco, Pere 
Gabriel Sirvent, Maria Dolors García Ramón, Enric Genescà Garrigosa, Jaime Guàrdia Massó, Mercè Izquierdo 
Aymerich, Conrado Izquierdo Rodríguez, Manuel López López, Carlos Lozares Colina, Miguel Luis Martín Mateo, Joan 
Martinez Alier, José Martínez Gázquez, Antonio Martínez Noguera, Faustino Miguelez Lobo, Marcial Murciano 
Martínez, Julio Murillo Puyal, Alberto Prieto Arciniega, Santiago Ramentol Massana, Albert Recio Andreu, Borja De 
Riquer Permanyer, Francisco Javier Rius Cornadó, Robert Roche Olivar, Neus Sanmartí Puig, Maria Nuria Silvestre 
Benach, Luisa Carlota Solé Puig, Verena Stolcke, Jaume Terradas Serra, Antoni Francesc Tulla Pujol, Joaquim Vergés 
Jaime, Juan José Villanueva Pipaón i Josefa Yzuel Gimenez. 
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CINQUÈ.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l’execució i el seguiment d’aquests acords. 
  
  
Acord 036/2020, de 27 de juliol de 2020 , Comissió de Personal Acadèmic 
 
Vist l’acord de la Comissió de  Personal Acadèmic de data 29 de juny de 2020 per la qual es va 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.   
 
Atès que entre les places convocades es va convocar una amb referència UAB-LE-9080, destinació al Departament 
de Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia i Àmbit de coneixement: Ciències de la Terra / Soil Science. 
 
Atès que s’ha comprovat que va haver un error en la traducció al català de l’àmbit de coneixement, i on diu Ciències 
de la Terra hauria de dir Ciències del sòl, que és la traducció correcta de Soil Science.  
 
Que els àmbits de coneixement de ciències de la terra i ciències del sòl són dos àmbits diferents, motiu pel qual s’ha 
de corregir l’esmentat error.  
 
Vist l’article 109 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques que disposa que les administracions públiques podran rectificar en qualsevol moment els errors materials, 
de fet o aritmètics existents en els seus actes.   
 
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.- Rectificar l’error de la convocatòria amb referència UAB-LE-9080, i destinació al Departament de Biologia 
Animal, Biologia Vegetal i Ecologia, en el sentit que on diu: Àmbit de coneixement: Ciències de la Terra / Soil Science 
hauria de dir Àmbit de Coneixement: Ciències del sòl / Soil Science. 
 
SEGON.- Encarregar  al vicerector de Personal Acadèmic  l'execució i el seguiment d’aquest acord. 
  
  
I.4.3. Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística 

[tornar a l’índex] 
 
  
Acord 012/2020, de 9 de juliol de 2020 , Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística 
 
Vista la proposta del vicerector de Relacions Internacionals d’aprovació de la Convocatòria única Erasmus+ Estudis 
i UAB Exchange Programme Estudis curs 2021/2022 
 
Vist que el Programa Erasmus+ s’emmarca en l’estratègia Europa 2020 i en l’estratègia Rethinking Education i 
engloba totes les iniciatives d’educació, formació, joventut i esport imprescindibles per la internacionalització de 
l’educació. 
 
Vist que el UAB Exchange Programme facilita als estudiants matriculats en un grau universitari a la nostra universitat 
l’estada acadèmica d’un semestre o d’un curs sencer a una universitat estrangera que no participi en el programa 
Erasmus+, així com el posterior reconeixement dels crèdits cursats a l’estranger. 
 
Vist l’article 180 dels Estatuts de la UAB, segons el qual la Universitat, d’acord amb la normativa vigent i amb les 
disponibilitats pressupostàries, pot establir ajuts per a l’estudi. 
 
Vist l’article 20 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions de Consell de Govern de la UAB, 
segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de 14 de juliol i 27 de setembre de 2016, pel què fa les 
competències de la Comissió de Relacions Internacionals i Política Lingüística. 
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Vista la conformitat del Gabinet Jurídic 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la Convocatòria única Erasmus+ Estudis i UAB Exchange Programme Estudis curs 
2020/2021.[Document] 
 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Relacions Internacionals 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 013/2020, de 9 de juliol de 2020 , Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística 
 
Vista la proposta del vicerector de Relacions Internacionals. 
Atès que la Universitat Autònoma de Barcelona disposa d’un Pla de llengües per al període 2016-2020, aprovat pel 
Consell de Govern el 23 de novembre del 2015. 
 
Atès que es considera necessari que la Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística estigui 
assabentada del desenvolupament de les actuacions del Pla. 
 
Vist l'article 20 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 Relacions Internacionals i de Política Lingüística, que estableix que li correspon aplicar el Pla de 
llengües de la UAB. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentats.[Document] 
 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Relacions Internacionals i de Política Lingüística l'execució i el seguiment 
d’aquest acord. 
 
TERCER.- Comunicar el present acord a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-lo efectiu. 
  
   
Acord 014/2020, de 9 de juliol de 2020 , Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística 
 
Vista la proposta del vicerector de Relacions Internacionals. 
 
Atès que la Universitat Autònoma de Barcelona disposa d’un Pla de llengües per al període 2016-2020, aprovat pel 
Consell de Govern el 23 de novembre del 2015. 
 
Atès que es considera necessari que la UAB continuï disposant d’un Pla de llengües un cop acabi la vigència del Pla 
de llengües actual. 
 
Atès que la proposta comporta iniciar el procés d’elaboració del Pla de llengües per al període 2021-2025. 
 
Vist l'article 20 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 Relacions Internacionals i de Política Lingüística, que estableix que li correspon aplicar el Pla de 
llengües de la UAB. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la proposta.[Document] 

http://www.uab.cat/doc/ConvocatoriaUnicaProgramaMobilitatEstudisErasmus-UAB-ExchangeProgramme21-20-090720
http://www.uab.cat/doc/Presentacio-resum-executiu-provisional-les-actuacions-Pla-llengues2016-2020-09072020.
http://www.uab.cat/doc/Presentacio-aprovacio-pla-treball-elaborar-nou-Pla21-25-09072020.
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SEGON.- Encarregar al vicerector de Relacions Internacionals i de Política Lingüística 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 015/2020, de 9 de juliol de 2020 , Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Suspendre la Convocatòria Exchange Programme Trainneeships 2020-2021. 
 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Relacions Internacionals i de Política Lingüística 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. 
 . 
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II.  Circulars, instruccions  

i altres resolucions d’àmbit general 
 
 
II.1. Instruccions 

[tornar a l’índex] 
 
Instrucció 11/2020, sobre planificació de la docència i de la matrícula del curs 2020-2021 [Document] 
 
 
Instrucció 12/2019, sobre el dipòsit de tesis en els estudis de doctorat en el marc de la situació de crisi 
ocasionada per la covid-19 [Document] 
 
 

 
  

http://www.uab.cat/doc/Instruccio_2020_11
http://www.uab.cat/doc/Instruccio_2020_12
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III.  Convenis  
 
III.1. Cercador de convenis 

[tornar a l’índex] 
 

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

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

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

Cercador de convenis de la UAB 
 

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

[tornar a l’índex] 

 
Nom Abast Institucions Data de 

signatura 
H1035-6646-10491-Conveni amb 
Evens Foundation - Programa 
d'Educació per la Pau de l'Escola 
de Cultura de Pau sobre bones 
pràctiques en la resolució de 
conflictes en l'àmbit educatiu-
2016 

Continuació per part del 
Programa d'Educació per la 
Pau de l'Escola de Cultura de 
Pau dels seus treballs sobre 
bones pràctiques en la 
resolució de conflictes en 
l'àmbit educatiu. 

Evens Foundation 07/10/2016 

H1035-32268-13772-
Memorandum of Understanding 
between UNIVERSITAT 
AUTÒNOMA DE BARCELONA 
(SPAIN) and NATIONAL 
UNIVERSITY OF LIFE AND 
ENVIRONMENTAL SCIENCES OF 
UKRAINE (UKRAINE)-2019 

Establecer una relación con 
la facultad de veterinaria de 
Kiev 

National University of Life 
and Environmental Science 
of Ukraine, Universitat 
Autònoma de Barcelona 
(Margarita Arboix) 

29/07/2019 

H1035-32361-13865-Addenda al 
conveni de col·laboració entre 
l'Ajuntament de Santa Perpètua i 
la UAB per a l'acreditació del 
nivell de domini d'idiomes-2019 

Establir les bases de 
col·laboració entre el Servei 
de Llengües de la Universitat 
Autònoma de Barcelona i 
l'Ajuntament de Santa 
Perpètua de Mogoda, amb la 
finalitat de potenciar 
l'acreditació de nivell de 
llengües estrangeres com a 
millora de l'ocupabilitat de 

Universitat Autònoma de 
Barcelona, Ajuntament de 
Santa Perpètua de Mogoda, 
Ajuntament de Santa 
Perpètua de Mogoda 

21/11/2019 

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 

les persones que participen 
en accions de formació 
ocupacional, i en concret de 
les accions subvencionades 
pel SOC. 

H1035-33105-14231-Conveni de 
col·laboració entre l'Ajuntament 
de Santa Perpètua i la UAB per a 
l'acreditació del nivell de domini 
d'idiomes-2019 

Establir les bases de 
col·laboració entre el Servei 
de Llengües de la Universitat 
Autònoma de Barcelona i 
l'Ajuntament de Santa 
Perpètua de Mogoda, amb la 
finalitat de potenciar 
l'acreditació de nivell de 
llengües estrangeres com a 
millora de l'ocupabilitat de 
les persones que participen 
en accions de formació 
ocupacional, i en concret de 
les accions subvencionades 
pel SOC. 

Universitat Autònoma de 
Barcelona, Ajuntament de 
Santa Perpètua de Mogoda, 
Ajuntament de Santa 
Perpètua de Mogoda 

21/11/2019 

H1035-34237-14942-CONVENIO 
DE COLABORACIÓN ENTRE LA 
UNIVERSITAT AUTÓNOMA DE 
BARCELONA, ESPAÑA Y LA 
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE 
CHILE, CHILE-2019 

Formalitzar, consolidar i 
impulsar les relacions de 
col·laboració ja existents 
amb equips d'investigadors 
de la Universidad de 
Santiago de Xile. Establir un 
marc que permeti el 
desenvolupament d'acords 
específics, tant en l'àmbit de 
la recerca com en el de la 
docència. 

Universidad Santiago de 
Chile (Manuel Zolezzi Cid), 
Universitat Autònoma de 
Barcelona (Margarita Arboix) 

17/12/2019 

H1035-40075-15855- EL 
"CENTRE INTERNATIONAL DE 
PHONÉTIQUE APPLIQUÉE" 
(CIPA)-2020 

Renovació del conveni signat 
en 2013 

Bernard Harmegnies,  
Président et Administrateur-
Délégué, Universitat 
Autònoma de Barcelona 
(Margarita Arboix) 

11/02/2020 

H1035-41202-16924-GENERAL 
MEMORANDUM OF 
UNDERSTANDING BETWEEN THE 
ALLIANCE OF 4 UNIVERSITIES 
(A-4U), SPAIN AND UNIVERSITY 
OF NAMIBIA, NAMIBIA-2020 

CONVENI MARC DE 
COL·LABORACIÓ ENTRE 
L'ALIANZA 4 
UNIVERSIDADES I 
UNIVERSITY OF NAMIBIA 

University of Namibia (Prof. 
Kenneth Mantengu) , 
Universitat Autònoma de 
Barcelona (Margarita Arboix) 

21/05/2020 

H1035-41345-17055-GENERAL 
MEMORANDUM OF 
UNDERSTANDING BETWEEN THE 
ALLIANCE OF 4 UNIVERSITIES 
AND BOTSWANA ACCOUNTANCY 
COLLEGE, BOTSWANA-2020 

CONVENI MARC DE 
COL·LABORACIÓ 

Botswana Accontancy 
Collage (Ms. Serty Leburu), 
Universitat Autònoma de 
Barcelona (Margarita Arboix) 

21/05/2020 

H1035-40305-15979-Conveni 
entre l'Agència de Qualitat i 
Avaluació Sanitàries de 
Catalunya (AQuAS) i altres 
entitats, per a la cessió de dades 
de salut anonimitzades-2020 

El projecte té l'objectiu de 
determinar l'impacte 
econòmic del tractament 
farmacològic del càncer de 
pàncrees i càncer de pulmó 
entre 2012-2018 a 
Catalunya, i projectar la 
seva tendència per al 
període 2019-2025 
considerant el tractament 
farmacològic actual de les 
dues indicacions i 

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

09/06/2020 
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Nom Abast Institucions Data de 
signatura 

l'experiència obtinguda sobre 
l'impacte de la incorporació 
d'innovació terapèutica per 
al tractament del càncer de 
pulmó. 

H1035-40607-16185-Convenio 
de Colaboración entre la 
Embajada de Brasil y la UAB-
2020 

La designación, por parte de 
la UAB, de un profesor lector 
brasileño, especialista en 
lengua portuguesa, literatura 
y cultura brasileña, con 
Licenciatura en Filología y, 
como mínimo, título de 
Máster 

Lidia Maria Sherer/ Cónsul 
General del Consulado de 
Brasil en Barcelona) , 
Universitat Autònoma de 
Barcelona (Margarita Arboix) 

11/06/2020 

H1035-41499-17204-UAB-EAPC 
(POP8 2019-2020)-2020 

UAB-EAPC (POP8 2019-
2020) 2276-15 

Universitat Autònoma de 
Barcelona, Departament de 
Polítiques Digitals i 
Administració Pública 

30/06/2020 

H1035-41528-17222-UAB-PUC 
VALPARAISO (MARC COT)-2020 

UAB-PUC VALPARAISO 
(MARC COT) 

UNIVERSITAT AUTÒNOMA 
DE BARCELONA, 
UNIVERSIDAD CATÓLICA 
VALPARAÍSO  

30/06/2020 

H1035-41529-17223-COT UAB-
PUCV (NICOLE MAZZUCCHELLI 
OLMEDO)-2020 

COT UAB-PUCV (NICOLE 
MAZZUCCHELLI OLMEDO) 

UNIVERSITAT AUTÒNOMA 
DE BARCELONA, PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD CATÓLICA 
VALPARAÍSO 

30/06/2020 

H1035-41546-17230-UAB-
ECUPHAR (ADDENDA DI-17)-
2020 

UAB-ECUPHAR (ADDENDA 
DI-17) 

ECUPHAR VETERINARIA, 
S.L.U. 

01/07/2020 

H1035-40966-16661-Conveni de 
col·laboració entre l'Ajuntament 
de Santa Perpetua de la Moguda i 
la UAB, per a l'acreditació del 
nivell de domini d'idiomes-2020 

Establir les bases de 
col·laboració entre el Servei 
de Llengües de la Universitat 
Autònoma de Barcelona i 
l'Ajuntament de Santa 
Perpètua de Mogoda, amb la 
finalitat de potenciar 
l'acreditació de nivell de 
llengües estrangeres com a 
millora de l'ocupabilitat de 
les persones que participen 
en accions de formació 
ocupacional, i en concret de 
les accions subvencionades 
pel SOC 

Universitat Autònoma de 
Barcelona, Ajuntament de 
Santa Perpètua de Mogoda, 
Ajuntament de Santa 
Perpètua de Mogoda 

07/07/2020 

H1035-41632-17282-Addenda al 
conveni, de 7 de juliol de 2020, 
entre l'Ajuntament de Santa 
Perpètua de Mogoda i la UAB per 
a l'acreditació del nivell de 
domini d'idiomes-2020 

Addenda al conveni, de 7 de 
juliol de 2020, entre 
l'Ajuntament de Santa 
Perpètua de Mogoda i la UAB 
per a l'acreditació del nivell 
de domini d'idiomes 

Universitat Autònoma de 
Barcelona, Ajuntament de 
Santa Perpètua de Mogoda, 
Ajuntament de Santa 
Perpètua de Mogoda 

07/07/2020 

H1035-41408-17113-Encàrrec de 
gestió entre l'EAPC i la UAB per a 
la gestió de les activitats 
finançades amb els fons de 
formació contínua del Pla de 
Formació pel 2020 de la UAB-
2020 

Encarrec de gestió de 
formació 

Universitat Autònoma de 
Barcelona, Departament de 
Polítiques Digitals i 
Administració Pública 

14/07/2020 

H1035-40577-16141-UAB-UB 
MIGRACIONS 19-20-2020 

1759-12  Universitat Autònoma de 
Barcelona, UNIVERSIDAD DE 
BARCELONA MINISTERIO DE 

17/07/2020 
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UNIVERSIDADES E 
INVESTIGACION 

H1035-40811-16450-CONVENIO 
MARCO ENTER UAB Y 
UNIVERSIDAD FEDERAL DE 
PELOTAS-2020 

Esfuerzos para el desarrollo 
de un programa de 
cooperación técnico-cultural-
científico-académico y de 
extensión, por medio de 
proyectos específicos para 
cada acción a desarrollarse, 
priorizándose el apoyo a la 
movilidad académica de 
alumnos de los cursos de 
grado y posgrado 

Universidade Federal de 
Pelotas (Pedro Rodrigues 
Curi Hallal, Universitat 
Autònoma de Barcelona 
(Margarita Arboix) 

20/07/2020 

H1035-41707-17329-UAB-ITL 
(LIMA) FORMACIÓN 2020-2020 

UAB-ITL (LIMA) FORMACIÓN 
2020 - COMUNICACION 
PARA INVESTIGACION 
APLICAD 

Universitat Autònoma de 
Barcelona 

21/07/2020 

H1035-41706-17328-UAB-UVIC-
UB (DP ENSENYAMENT CATALA 
20-21 21-22)-2020 

UAB-UVIC-UB (DP 
ENSENYAMENT CATALA 20-
21 21-22) 3371-7 3371-8 

Fundació Universitària 
Balmes.Universitat de Vic-
UCC, Universitat Autònoma 
de Barcelona, UNIVERSIDAD 
DE BARCELONA MINISTERIO 
DE UNIVERSIDADES E 
INVESTIGACION 

23/07/2020 

H1035-40602-16180-Conveni 
marc de col·laboració entre la 
UAB i l'Ajuntament de Sant Cugat 
del Vallès, per a la creació del 
campus d'arqueologia UAB de 
Sant Cugat del Vallès-2020 

L'objecte d'aquest conveni 
és establir el marc de 
col·laboració entre la 
Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB) i 
l'Ajuntament de Sant Cugat 
del Vallès  en l'àmbit de la 
docència i de la recerca. 
L'objectiu específic del 
conveni és el foment de la 
col·laboració docent i 
científica entre ambdues 
institucions a través de la 
creació del Campus 
d'Arqueologia UAB - Sant 
Cugat del Vallès. 

Universitat Autònoma de 
Barcelona, Ajuntament de 
Sant Cugat del Vallès, 
Ajuntament de Sant Cugat 
del Vallès 

24/07/2020 

H1035-31860-13504-Conveni 
Alianza 4 Universidades (A4U): 
INSTITUT TEKNOLOGY 
BANDUNG, INDONÈSIA-2019 

GENERAL MEMORANDUM OF 
UNDERSTANDING BETWEEN 
THE ALLIANCE OF 4 
UNIVERSITIES (A-4U), 
SPAIN AND INSTITUT 
TEKNOLOGI BANDUNG, 
INDONESIA 

Institut Teknologi Bandung 
(Kadarsah Suryadi) , 
Universitat Autònoma de 
Barcelona (Margarita Arboix) 

13/08/2019 

H1035-31863-13507-Conveni 
Alianza 4 Universidades (A4U): 
UNIVERSITY OF MALAYA, 
MALÀISIA-2019 

 
Datuk Ir. Dr. Abdul Rahim 
Hashim/ University of 
Malaya, Universitat 
Autònoma de Barcelona 
(Margarita Arboix) 

19/08/2019 

H1035-32226-13731-STUDENT 
EXCHANGE AGREEMENT 
BETWEEN UNIVERSITAT 
AUTÒNOMA DE BARCELONA 
(SPAIN) AND PETER THE GREAT 
ST. PETERSBURG POLYTECHNIC 
UNIVERSITY (RUSSIA)-2019 

Both universities pledge to 
make possible the exchange 
of students according to this 
Agreement. 

Peter the Great 
St.Petersburg Polytechnic 
University, Universitat 
Autònoma de Barcelona 

09/09/2019 



BOUAB Núm. 186  -  Juliol i Agost / 2020     pàg. 46 
 

 

Butlletí Oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona 

Nom Abast Institucions Data de 
signatura 

H1035-34337-15042-Conveni de 
col·laboració entre la Universitat 
Autònoma de Barcelona i la 
Universidad Nacional de 
Catamarca (Argentina)-2019 

Establir un marc de 
col·laboració entre la UAB i 
la Universidad Nacional de 
Catamarca (UNCA) en 
matèria institucional, 
acadèmica i d'investigació 

Universidad Nacional de 
Catamarca -  Flavio Sergio 
Fama, rector , Universitat 
Autònoma de Barcelona 
(Margarita Arboix) 

25/11/2019 

H1035-32225-13730-Georgia 
Institute of Technology-2019 

Continuar amb la 
col·laboració dels darrers dos 
anys 

Georgia Institute of 
Technology - Dr. Yves H. 
Berthelot, Vice-President for 
International Initiatives, 
Georgia Institute of 
Technology - Steven A. 
Denning, President, 
Universitat Autònoma de 
Barcelona (Margarita Arboix) 

04/12/2019 

H1035-30349-12707-Conveni 
interuniversitaria entre la 
Università degli Studi della 
Basilicata (Itàlia), Universitat de 
Girona (Espanya), L'Orientale 
Università degli Studi de Nàpols 
(Itàlia)-2019 

Constiir un Centre Europeu 
per l'Estudi de l'Humanisme i 
Renaixement Aragonès, amb 
l'objectiu de constituir una 
xarxa de col·laboració 
científica 

Sr. Elda 
Morlicchio/Università degli 
Studi di Napoli, Sra. 
Margarita Arboix/Universitat 
Autònoma de Barcelona  

05/12/2019 

H1035-40240-15938-
UNIVERSIDA CATÓLICA SILVA 
HENRÍQUEZ, CHILE-2020 

Treballen llibre 
conjuntament 

Universidad Católica Silva 
Henríquez - Dr. Galvarino 
Jofré Araya, rector. , 
Universitat Autònoma de 
Barcelona (Margarita Arboix) 

11/02/2020 

H1035-40239-15937-CONVENIO 
DE COLABORACIÓN ENTRE  LA 
UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE 
BARCELONA, ESPAÑA  Y LA 
UNIVERSIDAD METROPOLITANA 
DEL ECUADOR, ECUADOR-2020 

Formalitzar la relació entre 
les dues institucions, en el 
marc de la qual es puguin 
desenvolupar accions 
conjuntes de recerca, 
docència i intercanvi, de 
manera especial -però en 
cap cas exclusiva- entre els 
equips de recerca que ja 
actualment mantenen 
lligams de col·laboració. 

Universidad Metropolitana 
del Equador (Carlos Espinosa 
Cordero) , Universitat 
Autònoma de Barcelona 
(Margarita Arboix) 

20/02/2020 

H1035-40949-16626-Conveni de 
col·laboració amb la Monash 
University-2020 

Acord de col·laboració amb 
la Universitat de Monash 

Monash University (Prof. 
Abid Khan) - Deputy Vice- 
Chancellor , Universitat 
Autònoma de Barcelona 
(Margarita Arboix) 

18/05/2020 

H1035-41100-16804-GENERAL 
MEMORANDUM OF 
UNDERSTANDING BETWEEN THE 
ALLIANCE OF 4 UNIVERSITIES 
AND UNIVERSITAS 
MUHAMMADYIAH YOGYKARTA-
2020 

Conveni Marc entre 
Universistas Muhammadyiah 
Yogykarta i l'Alianza 4 
Universidades 

Universitas Mudhammadiyah 
Yogyakarta (Prof. Gunawan 
Budiyanto), Universitat 
Autònoma de Barcelona 
(Margarita Arboix) 

21/05/2020 

H1035-40951-16628-
MEMORANDUM OF 
UNDERSTANDING  BETWEEN  
BUDONGO CONSERVATION 
FIELD STATION    AND   
UNIVERSITAT AUTONOMA DE 
BARCELONA-2020 

Establir un marc de 
col·laboració entre ambdues 
institucions per a la 
investigació sobre el camp 
de les malalties de la fauna 
salvatge 

Budongo Conservation Field 
Station - Fred Babweteera, 
Universitat Autònoma de 
Barcelona (Margarita Arboix) 

25/05/2020 

H1035-40718-16336-Conveni 
intercanvi alumnes UAB - 

Intercanvi d'alumnes i 
professorat 

Universidad Científica del 
Sur ( Luis Javier Cardó 
Soria), Universidad Científica 

21/07/2020 
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Nom Abast Institucions Data de 
signatura 

Universitat Científica del Sur-
2020 

del Sur - Doris Gonzalez 
Carhuajulca, Universitat 
Autònoma de Barcelona 
(Mario Martínez Muñoz) 

H1035-40952-16629-Borrador 
Conveni San 
Carlos_EUIT_UAB_V3-2020 

Revisar Borrador Escola Universitària 
d'Infermeria i Teràpia 
Ocupacional de Terrassa 
(EUIT) - Montserrat 
Comellas i Oliva , 
Universidade Federal de San 
Carlos - Prof. Wanda 
Aparecida Machado Hoffman 
, Universitat Autònoma de 
Barcelona (Mario Martínez 
Muñoz) 

28/07/2020 

H1035-41139-16861-
Memorandum of Understanding 
with Tokyo University of Foreign 
Studies-2019 

 
Tokyo University of Foreign 
Studies (Prof. Kayoko 
Hayashi President ), 
Universitat Autònoma de 
Barcelona (Margarita Arboix) 

31/07/2020 

H1035-41142-16864-Student 
Exchange Agreement with Tokyo 
University of Foreign Studies-
2019 

Renovació conveni amb la 
TUFS. Una universitat amb la 
que la Facultat de Traducció 
i Interpretació té molta 
relació, a més de Dret i CCPP 
i Sociologia. 

Tokyo University of Foreign 
Studies (Prof. Kayoko 
Hayashi President ), 
Universitat Autònoma de 
Barcelona (Margarita Arboix) 

31/07/2020 

  



BOUAB Núm. 186  -  Juliol i Agost / 2020     pàg. 48 
 

 

Butlletí Oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona 

IV.  Estructures bàsiques  
i participació en altres centres 

 
 
 
IV.1. Centres d’estudis i de recerca (CER) 

[tornar a l’índex] 
 
 
 
Creació del Centre de Recerca i Estudis pel Desenvolupament Organitzatiu (CRiEDO), segons l’acord 
59/2020, de 21 de juliol, del Consell de Govern 
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V.   Nomenaments  
i cessaments 

 
 
V.1. Equip de govern i equip de suport   

[tornar a l’índex] 
 
V.1.1. Nomenaments  
 
Resolució de la rectora, de 27 de juliol de 2020, per la qual nomena la doctora María Valdés Gázquez com a 
vicerectora de Programació Acadèmica i de Qualitat. 
 
Resolució de la rectora, de 27 de juliol de 2020, per la qual nomena la doctora María Teresa Paramio Nieto com 
a vicerectora d’Igualtat i d’Ocupabilitat. 
 
 
V.1.2. Cessaments  
 
Resolució de la rectora, de 27 de juliol de 2019, per la qual la doctora María Valdés Gázquez cessa en el càrrec 
de comissionada de la rectora per a l’Escola de Postgrau i la Qualitat Docent. 
 
Resolució de la rectora, de 27 de juliol de 2020, per la qual el doctor Josep Ros Badosa cessa, a petició pròpia, 
en el càrrec de vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat. 
 
Resolució de la rectora, de 27 de juliol de 2020, per la qual la doctora Sara Moreno Colom cessa, a petició 
pròpia, en el càrrec de vicerectora d’Alumnat i d’Ocupabilitat. 
 
 
 
V.2. Departaments   

[tornar a l’índex] 
 
V.2.1. Cessaments  
 
Resolució per delegació de la rectora, de 9 de juliol de 2020, per la qual el senyor Salvador Navarro Soto, 
adscrit al Departament de Cirurgia, cessa com a coordinador de la Unitat Departamental del Parc Taulí, amb efectes 
del dia 31 de desembre de 2019. 
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VI.  Convocatòries  
i resolucions de places 

 
VI.1. Personal acadèmic i personal investigador en formació 

[tornar a l’índex] 
 
VI.1.1. Convocatòries  
 
Resolució de la rectora, d’1 de juliol de 2020, per la qual es convoquen els processos selectius per a la 
contractació de personal docent i investigador en el marc del Pla Serra Húnter, segons es detalla (DOGC núm. 8177, 
de 15 de juliol de 2020): 
 

Referència de concurs: UAB-LE-9066-9067 
Nombre de places: 2 

Departament: Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació 
Audiovisual 

Àmbit de coneixement: Publicitat i relacions públiques / Advertiding and 
públic relations 

 
Referència de concurs: UAB-LE-9068 
Nombre de places: 1 
Departament: Economia Aplicada 
Àmbit de coneixement: Economia aplicada / Applied economics 

 
Referència de concurs: UAB-LE-9069 
Nombre de places: 1 
Departament: Física 
Àmbit de coneixement: Física aplicada / Applied physics 

 
Referència de concurs: UAB-LE-9070 
Nombre de places: 1 
Departament: Física 

Àmbit de coneixement: Física atòmica, molecular i nuclear / Atomic, 
Molecular and nuclear physics 

 
Referència de concurs: UAB-LE-9071 
Nombre de places: 1 
Departament: Geologia 

Àmbit de coneixement: Cristal·lografia i mineralogia / Crystallography and 
mineralogy 

 
Referència de concurs: UAB-LE-9072 
Nombre de places: 1 
Departament: Pedagogia Aplicada 

Àmbit de coneixement: Didàctica i organització escolar / Didactics and school 
Organization 

 
Referència de concurs: UAB-LE-9073 
Nombre de places: 1 

Departament: Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències 
Experimentals 

Àmbit de coneixement: Didàctica de la matemàtica / Didactics of 
mathematics 

 
Referència de concurs: UAB-LE-9074 
Nombre de places: 1 

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

Àmbit de coneixement: Didàctica de les ciències socials 
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Referència de concurs: UAB-LE-9077 
Nombre de places: 1 
Departament: Ciències Morfològiques 

Àmbit de coneixement: Anatomia humana i embriologia / Human anatomy 
and embryology 

 
Referència de concurs: UAB-LE-9078 
Nombre de places: 1 
Departament: Filologia Francesa i Romànica 

Àmbit de coneixement: Llengua i literatura italiana / Italian Language and 
literature 

 
Referència de concurs: UAB-LE-9079 
Nombre de places: 1 
Departament: Dret Públic i Ciències Historicojurídiques 

Àmbit de coneixement: Dret del treball i de la Seguretat Social / Labour and 
social security law 

 
Referència de concurs: UAB-LE-9080 
Nombre de places: 1 
Departament: Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia 
Àmbit de coneixement: Ciències de la terra / Soil Science 

 
Referència de concurs: AUB-LE-9081 
Nombre de places: 1 
Departament: Filologia Espanyola 
Àmbit de coneixement: Literatura espanyola / Spanish literature 

 
Referència de concurs: UAB-LE-9082 
Nombre de places: 1 
Departament: Traducció i Interpretació i Estudis de l’Àsia Oriental 

Àmbit de coneixement: Traducció i interpretació: llengua portuguesa / 
Translation and interpreting: portugueses language 

 
Referència de concurs: UAB-LE-9083 
Nombre de places: 1 
Departament: Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes 

Àmbit de coneixement: Enginyeria i infraestructura de transport / Transport 
engineering and infrastructure 

 
Resolució de la rectora, d’1 de juliol de 2020, per la qual es convoquen concursos públics per l’accés a places 
d’agregat o agregada en règim de contracte laboral, segons es detalla (DOGC núm. 8174, de 10 de juliol de 2020): 
 

Nombre de places:  1 
Referència: AL/20/440 
Identificador de la plaça: AAG00436 
Categoria de la plaça: Professor agregat 
Departament: Filologia Francesa i Romànica 
Àrea de coneixement: Filologia francesa 
Perfil docent: Idioma C per a traductors i intèrprets 2 (francès) 
Perfil investigador: Teatre francès contemporani 

 
Nombre de places:  1 
Referència: AL/20/441 
Identificador de la plaça: AAG00373 
Categoria de la plaça: Professor agregat 
Departament: Traducció i Interpretació i Estudis de l’Àsia Oriental 
Àrea de coneixement: Traducció i interpretació 
Perfil docent: Idioma i traducció C5 (italià) 
Perfil investigador: Traducció audiovisual i competència traductora 
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Nombre de places:  1 
Referència: AL/20/442 
Identificador de la plaça: AAG00453 
Categoria de la plaça: Professorat agregat 
Departament: Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia 
Àrea de coneixement: Zoologia 

Perfil docent: Gestió de recursos animals i plagues (Grau de 
Biologia Ambiental) 

Perfil investigador: Picnogònids i paràsits de peixos marins 
 

Nombre de places:  1 
Referència: AL/20/444 
Identificador de la plaça: AAG00439 
Categoria de la plaça: Professor agregat 
Departament: Psicologia Bàsica Evolutiva i de l’Educació 
Àrea de coneixement: Psicologia bàsica 

Perfil docent: Pràctiques integrades en el context de l’aprenentatge 
i el condicionament 

Perfil investigador: 
Adherència a l’activitat física saludable i a les 
conductes de recuperació a l’estrès en població 
general i esportistes 

 
Nombre de places:  1 
Referència: AL/20/445 
Identificador de la plaça: AAG00458 
Categoria de la plaça: Professor agregat 
Departament: Filosofia 
Àrea de coneixement: Filosofia moral 
Perfil docent: Ètica 
Perfil investigador: Republicanisme, teories de la virtut i salut pública 

 
Nombre de places:  1 
Referència: AL/20/446 
Identificador de la plaça: AAG00452 
Categoria de la plaça: Professor agregat 
Departament: Enginyeria Electrònica 
Àrea de coneixement: Electrònica 

Perfil docent: Gestió de projectes i legislació, instrumentació i 
sensors 

Perfil investigador: Electrònica. Fiabilitat i caracterització elèctrica de 
dispositius i circuits nanoescalats 

 
Nombre de places:  1 
Referència: AL/20/447 
Identificador de la plaça: AAG00460 
Categoria de la plaça: Professor agregat 
Departament: Ciències de la Computació 
Àrea de coneixement: Ciències de la computació i intel·ligència artificial 
Perfil docent: Compiladors 
Perfil investigador: Computer vision 

 
Nombre de places:  1 
Referència: AL/20/448 
Identificador de la plaça: AAG00461 
Categoria de la plaça: Professor agregat 
Departament: Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal 
Àrea de coneixement: Didàctica de l’expressió plàstica 
Perfil docent: Didàctica de l’expressió plàstica a l’educació primària 
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Perfil investigador: Recerca artística i investigació educativa a través de 
les arts 

 
Nombre de places:  1 
Referència: AL/20/449 
Identificador de la plaça: AAG00454 
Categoria de la plaça: Professor agregat 
Departament: Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal 
Àrea de coneixement: Didàctica de l’expressió musical 
Perfil docent: Didàctica de la música a l’etapa d’educació infantil 

Perfil investigador: Didàctica de la música: la música en la vida 
quotidiana en les primeres edats 

 
Nombre de places:  1 
Referència: AL/20/450 
Identificador de la plaça: AAG00432 
Categoria de la plaça: Professor agregat 
Departament: Pedagogia Aplicada 
Àrea de coneixement: Didàctica i organització escolar 
Perfil docent: Orientació escolar 

Perfil investigador: 
Àrea de didàctica i organització educativa: acció 
tutorial i personalització d’itineraris d’èxit: 
abandonament prematur de joves en risc d’exclusió 

 
Nombre de places:  1 
Referència: AL/20/451 
Identificador de la plaça: AAG00431 
Categoria de la plaça: Professor agregat 
Departament: Pedagogia Aplicada 
Àrea de coneixement: Didàctica i organització escolar 
Perfil docent: Context social i gestió escolar 

Perfil investigador: 
Àrea de didàctica i organització educativa: municipi, 
participació educativa i millora de les institucions 
socioeducatives 

 
Resolució de la rectora, de 30 de juliol de 2020, per la qual es convoquen els processos selectius per a la 
contractació de personal docent i investigador en el marc del Pla Serra Húnter, segons es detalla (DOGC núm. 8216, 
de 2 de setembre de 2020): 
 

Referència de concurs: UAB-LE-9075 
Nombre de places: 1 
Departament: Economia i Història Econòmica 

Àmbit de coneixement: Fonaments de l’Anàlisi Econòmica / Fundamentals of 
Economic Analysis 

 
Referència de concurs: UAB-LE-9076 
Nombre de places: 1 
Departament: Economia i Història Econòmica 

Àmbit de coneixement: Fonaments de l’Anàlisi Econòmica / Fundamentals of 
Economic Analysis 

 
VI.1.2. Resolucions 
  
Resolució de la rectora i del director gerent de l’Institut Català de la Salut, de 8 de juliol de 2020, per la 
qual es nomena el senyor Tomàs Fernández de Sevilla Ribosa catedràtic d’universitat del Departament de Medicina, 
en l’àrea de coneixement de Medicina, de l’especialitat de Medicina Interna, amb destí a l’Hospital de la Vall d’Hebron. 
 
Resolució de la rectora i del director gerent de l’Institut Català de la Salut, de 8 de juliol de 2020, per la 
qual es nomena el senyor Pedro Luis Fernández Ruiz titular d’universitat del Departament de Ciències Morfològiques, 
en l’àrea de coneixement d’Anatomia Patològica, de l’especialitat d’Anatomia Patològica, amb destí a l’Hospital 
Germans Trias i Pujol. 
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Resolució de la rectora i el director gerent de l’Institut Català de la Salut, de 10 d juliol de 2020, per la 
qual es nomena el senyor José María Ribera Santasusana catedràtic d’Universitat del Departament de Medicina, a 
l’àrea de coneixement de Medicina, de l’especialitat d’Hematologia y Hemoteràpia, amb destí a l’Hospital Germans 
Trias i Pujol (BOE núm. 201, de 24 de juliol de 2020). 
 
Resolució de la rectora i el director gerent de l’Institut Català de la Salut, de 10 de juliol de 2020, per la 
qual es nomena el senyor Tomás Fernández de Sevilla Ribosa catedràtic d’Universitat del Departament de Medicina, 
en l’àrea de coneixement de Medicina, especialitat de Medicina Interna, amb destí a l’Hospital de la Vall d’Hebron 
(BOE núm. 201, de 24 de juliol de 2020). 
 
Resolució de la rectora i el director gerent de l’Institut Català de la Salut, de 13 de juliol de 2020, per la 
qual es nomena el senyor Pedro Luis Fernández Ruiz professor titular d’Universitat, del Departament de Ciències 
Morfològiques, a l’àrea de coneixement d’Anatomia patològica, de l’especialitat d’Anatomia patològica, amb 
destinació a l’Hospital Germans Trias i Pujol (BOE núm. 203, de 27 de juliol de 2020). 
 
Resolució de la rectora, de 16 de juliol de 2020, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de professorat 
agregat en règim de contracte laboral, destinada a personal investigador doctor que hagi finalitzat el Programa 
Ramón y Cajal i hagi obtingut el certificat I3, segons es detalla (DOGC núm. 8186, de 27 de juliol de 2020): 
 

Referència: AL/19/435 
Nombre de places: 1 
Categoria: Agregat o agregada 
Àrea de coneixement o 
especialitat: Bioquímica i biologia molecular 

Departament al qual està 
adscrita: Bioquímica i Biologia Molecular 

Perfil docent: Bioenergètica 

Perfil investigador: Identificació i disseny de pèptids antimicrobians com 
a alternativa als antibiòtics convencionals 

Adjudicació: Marc Torrent Burgas 
 
Resolució de la rectora, de 16 de juliol de 2020, per la qual es declara conclòs el procediment i deserta la plaça 
de professor lector / Tenure eligible lecturer en el marc del Pla Serra Húnter, de referència UAB-LE-7063, del 
Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials, de l’àmbit de coneixement de 
Didàctica de les Ciències Socials (DOGC núm. 8186, de 27 de juliol de 2020). 
 
Resolució de la rectora, de 16 de juliol de 2020, per la qual es declara conclòs el procediment i deserta la plaça 
de professorat lector / Tenure-eligible lecturer en el marc del Pla Serra Húnter, de referència UAB-LE-604, del 
Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació, en la que consta que cap persona concursant ha estat 
considerada apta. 
 
Resolució de la rectora, de 17 de juliol de 2020, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de professorat 
agregat en règim de contracte laboral, segons es detalla (DOGC núm. 8186, de 27 de juliol de 2020): 
 

Referència: AL/19/422 
Nombre de places: 1 
Categoria: Agregat o agregada 
Àrea de coneixement o 
especialitat: Psicologia evolutiva i de l’educació 

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

Perfil docent: Aprenentatge i desenvolupament I 

Perfil investigador: Estratègies de desenvolupament i aprenentatge a 
l’ensenyament superior 

Adjudicació: Adriana Gil Juárez 
 
Resolució de la rectora i la directora gerent de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, de 20 de juliol de 
2020, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de professorat agregat en règim de contracte laboral per 
ocupar una plaça assistencial, segons es detalla (DOGC núm. 8196, de 7 d’agost de 2020): 
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Referència: AL/19/430 
Nombre de places: 1 
Categoria: Agregat o agregada 
Departament al qual està 
adscrita: Medicina 

Àrea de coneixement: Medicina 
Especialitat: Neurologia 
Categoria assistencial: Facultatiu especialista 
Perfil docent: Neurologia 
Perfil investigador: Dempencies 
Destí: Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 
Adjudicació: Rafael Blesa González 

 
Resolució de la rectora, de 20 de juliol de 2020, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de professorat 
lector / Tenure-eligible, en el marc del Pla Serra Húnter, segons es detalla, (DOGC núm. 8187, de 28 de juliol de 
2020): 
 

Referència: UAB-LE-8001 
Nombre de places: 1 
Categoria:  Lector/a / Tenure-eligible lecturer 
Departament: Dret Privat 
Àmbit de coneixement: Dret internacional Privat 
Adjudicació: Josep Suquet Capdevila 

 
Resolució de la rectora i la directora gerent de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, de 21 de juliol de 
2020, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de catedràtic en règim laboral per ocupar una plaça 
assistencial, segons es detalla (DOGC núm. 8196, de 7 d’agost de 2020): 
 

Referència: CL/19/27 
Nombre de places: 1 
Categoria: Catedràtic laboral 
Departament al qual està 
adscrita: Medicina 

Àrea de coneixement: Medicina 
Especialitat: Neurologia 
Categoria assistencial: Facultatiu especialista 
Perfil docent: Neurologia 
Perfil investigador: Neurologia: Parkinson i trastorns del moviment 
Destí: Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 
Adjudicació: Jaime Kulisevsky Bojarski 

 
Resolució de la rectora i el director gerent de l’Institut Català de la Salut, de 21 de juliol de 2020, per la 
qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de professorat agregat en règim de contracte laboral per ocupar una 
plaça assistencial, segons es detalla (DOGC núm. 8195, de 6 d’agost de 2020): 
 

Referència: AL/19/429 
Nombre de places: 1 
Categoria: Agregat o agregada 
Departament al qual està 
adscrita: Cirurgia 

Àrea de coneixement: Cirurgia 
Especialitat: Cirurgia general i de l’aparell digestiu 
Categoria assistencial: Facultatiu especialista 
Perfil docent: Medicina i Cirurgia III: Cirurgia General i Digestiva 
Perfil investigador: Cirurgia colateral 
Destí: Hospital Germans Trias i Pujol 
Adjudicació: David Parés Martínez 

 
Resolució de la rectora i del director gerent de l’Institut Català de la Salut, de 21 de juliol de 2020, per 
la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de professorat agregat en règim de contracte laboral per ocupar una 
plaça assistencial, segons es detalla (DOGC núm. 8195, de 6 ‘agost de 2020): 
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Referència: AL/19/432 
Nombre de places: 1 
Categoria: Agregat o agregada 
Departament al qual està 
adscrita: Medicina 

Àrea de coneixement: Medicina 
Especialitat: Medicina familiar i comunitària 
Categoria assistencial: Facultatiu especialista 
Perfil docent: Pràctica clínica 

Perfil investigador: Recerca clínica i epidemiologia en medicina de família 
i comunitària 

Destí: Unitat Docent Parc Taulí 
Adjudicació: Rafael Azagra Ledesma 

 
Resolució de la rectora, de 21 de juliol de 2020, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de professorat 
lector / Tenure-eligible lecturer en el marc del Pla Serra Húnter, segons es detalla: (DOGC núm. 8187, de 28 de 
juliol de 2020): 
 

Referència: UAB-LE-8002 
Nombre de places: 1 
Categoria:  Lector/a / Tenure-eligible lecturer 
Departament: Economia Aplicada 
Àmbit de coneixement: Economia aplicada 
Adjudicació: David Enrique Castells Quintana 

 
Resolució de la rectora i el director general de l’Hospital Universitari Parc Taulí Sabadell, de 23 de juliol 
de 2020, per la qual es fa públic el resultat d’un concurs per a la provisió d’una plaça de professor agregat en règim 
laboral per ocupar una plaça assistencial, segons es detalla (DOGC núm. 8194, de 5 d’agost de 2020): 
 

Referència: AL/19/433 
Nombre de places: 1 
Categoria: Professor agregat 
Àrea de coneixement: Medicina 
Especialitat: Endocrinologia i Nutrició 
Departament al qual està 
adscrita: Medicina 

Categoria assistencial: Facultatiu especialista 
Perfil docent: Medicina i Cirurgia IV: Endocrinologia clínica 

Perfil investigador: Recerca en endocrinologia clínica i 
translacional 

Destí: Unitat Docent Parc Taulí de Sabadell 
Adjudicació: Maria Assumpta Caixas Pedragos 

 
Resolució de la rectora, de 24 de juliol de 2020, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de professorat 
lector / Tenure-eligible lecturer en el marc del Pla Serra Húnter, segons es detalla (DOGC núm. 8190, de 31 de juliol 
de 2020): 
 

Referència: UAB-LE-8016 
Nombre de places: 1 
Categoria: Lector/a / Tenure-eligible lecturer 
Departament:  Ciència Política i Dret Públic 
Àmbit de coneixement: Ciència política 
Adjudicació: Danislava Milkova Marinova 

 
 
Resolució de la rectora i del director general de l’Hospital Universitari Parc Taulí, de 29 de juliol de 2020, 
per la qual es nomena el senyor Miquel Ribera Pibernat professor titular d’universitat del Departament de Medicina 
a l’àrea de coneixement de Dermatologia Clínica amb destí a la Unitat Docent Parc Taulí (BOE núm. 216, d’11 d’agost 
de 2020). 
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Resolució de la rectora i el director general de l’Hospital Universitari Parc Taulí, de 30 de juliol de 2020, 
per la qual es nomena al senyor Diego José Palao Vidal professor titular d’universitat del Departament de Psiquiatria 
i Medicina Legal, a l’àrea de coneixement de Psiquiatria, de l’especialitat de Psiquiatria amb destí a la Unitat Docent 
Parc Taulí (BOE núm. 217, de 12 d’agost de 2020). 
 
Resolució de la rectora, de 30 de juliol de 2020, per la qual nomena el senyor Emilio Padilla Rosa catedràtic 
d’universitat del Departament d’Economia Aplicada a l’àrea de coneixement d’Economia Aplicada (BOE núm. 217, 
de 12 d’agost de 2020). 
 
Resolució de la rectora, de 30 de juliol de 2020, per la qual nomena el senyor Angel Puyol González catedràtic 
d’universitat del Departament de Filosofia a l’àrea de coneixement de Filosofia Moral (BOE núm. 217, de 12 d’agost 
de 2020). 
 
Resolució de la rectora, de 30 de juliol de 2020, per la qual nomena el senyor Joaquín Timoteo Limonero García 
catedràtic d’universitat del Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació a l’àrea de coneixement de 
Psicologia Bàsica (BOE núm. 217, de 12 d’agost de 2020). 
 
Resolució de la rectora, de 31 de juliol de 2020, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de catedràtic 
en règim de contracte laboral, segons es detalla (DOGC núm. 8197, de 10 d’agost de 2020): 
 

Referència: CL/20/29 
Nombre de places: 1 
Categoria: Catedràtic d’universitat laboral 
Àrea de coneixement o 
especialitat: Ecologia 

Departament al qual està 
adscrita: Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia 

Perfil docent: Ecologia 
Perfil investigador: Ecologia terrestre 
Adjudicació: Jordi Martínez Vilalta 

 
Resolució de la rectora, de 31 de juliol de 2020, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de catedràtic 
en règim de contracte laboral, segons es detalla (DOGC núm. 8197, de 10 d’agost de 2020): 
 

Referència: CL/20/28 
Nombre de places: 1 
Categoria: Catedràtic d’universitat laboral 
Àrea de coneixement o 
especialitat: Tecnologia electrònica 

Departament al qual està 
adscrita: Enginyeria Electrònica 

Perfil docent: Components i circuits electrònics 

Perfil investigador: Tecnologia electrònica, dispositius electrònics basats 
en materials bidimensionals 

Adjudicació: David Jiménez Jiménez 
 
Resolució de la rectora, de 31 de juliol de 2020, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de catedràtic 
en règim de contracte laboral, segons es detalla (DOGC núm. 8197, de 10 d’agost de 2020): 
 

Referència: CL/20/32 
Nombre de places: 1 
Categoria: Catedràtic d’universitat laboral 
Àrea de coneixement o 
especialitat: Psicologia Bàsica 

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

Perfil docent: Psicologia del pensament 

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

Adjudicació: Miquel Torregrossa Alvarez 
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VI.2. Personal d’administració i serveis 

[tornar a l’índex] 
 
VI.2.1. Convocatòries  
 
Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, de 21 de juliol de 2020, per la qual es 
convoca la plaça que es detalla tot seguit: 
 

Codi Grup CLT Nom i destinació Horari 

L02509 1 B Administrador/a de Centre – Administració de Centre de Dret i 
de Ciències Polítiques i de Sociologia Dedicació especial 

 
Anunci del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de la rectora, de 23 de juliol de 2020, 
de provisió extraordinària per tal de cobrir provisionalment una plaça de gestor o gestora departamental, del subgrup 
A2, pel qual s’obre un termini de 5 dies hàbils, a computar a partir de l’endemà de la publicació en el taulell d’anuncis 
electrònic de la UAB; les característiques del lloc són les que es detallen tot seguit. 
 

Codi Categoria Destinació Horari (teòric) 

F02687 A2 23.1 UISAD Dept. de Psicologia Clínica i de la Salut i Dept. de  Psicologia 
Social – Administració de Centre de Lletres i de Psicologia 9 – 17:30 

 
 
VI.2.2. Resolucions  
 
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, segons es detalla (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 Victoria 
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, d’1 de 
juliol de 2020, per la qual es tanca el nomenament del senyor Néstor González Molinero, com a funcionari en 
pràctiques de l’escala de gestió. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, d’1 de 
juliol de 2020, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, al senyor Miquel Batalla Pérez, auxiliar de serveis, 
per a ocupar la plaça L00257, d’auxiliar de serveis, amb destinació a l’SLiPI de la Facultat de Medicina. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, d’1 de 
juliol de 2020, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, al senyor Jose Miguel Nanclares Correa, auxiliar de 
serveis, per a ocupar la plaça L01021, d’auxiliar de serveis, amb destinació a la Biblioteca de Ciències Socials de la 
Facultat de Dret i de Ciències Polítiques i Sociologia. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, d’1 de 
juliol de 2020, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Maria Magdalena Correas Piñero, auxiliar 
de serveis, per a ocupar la plaça L00093, d’auxiliar de serveis, amb destinació a l’SLiPI del Rectoral. 
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Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, d’1 de 
juliol de 2020, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Laura Mas Rueda, auxiliar de serveis, 
per a ocupar la plaça L00299, d’auxiliar de serveis, amb destinació a l’SLiPI de la Facultat de Ciències i Biociències. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, d’1 de 
juliol de 2020, per la qual s’encarrega, amb caràcter provisional, les funcions i les responsabilitats del lloc de treball 
F02553, de gestor/a de la Unitat de Despeses i Justificacions Econòmiques de l’Àrea d’Economia i Finances, a la 
senyora Maria Garcia Ramon. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, d’1 de 
juliol de 2020, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Ivanna Sole Gil, auxiliar de serveis, per 
a ocupar la plaça L00417, d’auxiliar de serveis, amb destinació a l’SLiPI de la Facultat de Veterinària. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, d’1 de 
juliol de 2020, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Maria Concepción Coca Balaguer, auxiliar 
de serveis, per a ocupar la plaça L00293, d’auxiliar de serveis, amb destinació a l’SLiPI de la Facultat de Ciències i 
Biociències. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, d’1 de 
juliol de 2020, per la qual s’encarrega, amb caràcter provisional, les funcions i les responsabilitats del lloc de treball 
F02687, de gestor/a departamental, de la Unitat Integrada de Suport Administratiu Departamental de Psicologia 
Clínica i de la Salut i de Psicologia Social, de la Facultat de Psicologia, al senyor Juan José Rodríguez Cabedo. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, d’1 de 
juliol de 2020, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Esperanza Segura Rubio, auxiliar de 
serveis, per a ocupar la plaça L02461, d’auxiliar de serveis, amb destinació a la Unitat de Suport a la Direcció i Punt 
d’Informació de l’Escola de Postgrau. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, d’1 de 
juliol de 2020, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, al senyor Daniel Hernández Ibáñez, auxiliar de serveis, 
per a ocupar la plaça L01023, d’auxiliar de serveis, amb destinació a la Biblioteca de Ciències Socials de la Facultat 
de Dret i de Ciències Polítiques i Sociologia. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora d’1 de 
juliol de 2020, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Emma Roldán Lozano, auxiliar de serveis, 
per a ocupar la plaça L00357, d’auxiliar de serveis, amb destinació a la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca 
General, de la Facultat de Ciències de la Comunicació. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, d’1 de 
juliol de 2020, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Melania Fortes Zafra, auxiliar de serveis, 
per a ocupar la plaça L00449, d’auxiliar de serveis, amb destinació a l’SLiPI, de la Facultat de Ciències Polítiques i 
Sociologia. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, d’1 de 
juliol de 2020, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Marta Rosat Roig, auxiliar de serveis, 
per a ocupar la plaça L00297, d’auxiliar de serveis, amb destinació a l’SLiPI de la Facultat de Ciències i Biociències. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, d’1 de 
juliol de 2020, per la qual es concedeix a la senyora Carolina Carrasco Caro, funcionària de carrera de l’escala 
administrativa, l’excedència per incompatibilitat per a passar a prestar serveis a l’escala de gestió. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, d’1 de 
juliol de 2020, per la qual es tanca el nomenament del senyor David Molón Brígido, com a funcionari en pràctiques 
de l’escala de gestió. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, d’1 de 
juliol de 2020, per la qual es concedeix a la senyora Maria Antonia Doroteo Muñoz, funcionària de carrera de 
l’escala administrativa, l’excedència per incompatibilitat per a passar a prestar serveis a l’escala de gestió. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, d’1 de 
juliol de 2020, per la qual es concedeix a la senyora Silvia Bau Redón, funcionària de carrera de l’escala 
administrativa, l’excedència per incompatibilitat per a passar a prestar serveis a l’escala de gestió. 
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Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, d’1 de 
juliol de 2020, per la qual es tanca el nomenament de la senyora Maria Mercè Bericat Bonet, com a funcionària en 
pràctiques de l’escala de gestió. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, d’1 de 
juliol de 2020, per la qual es concedeix a la senyora Ana Pescador Ventosa, funcionària de carrera de l’escala 
administrativa, l’excedència per incompatibilitat per a passar a prestar serveis a l’escala de gestió. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, d’1 de 
juliol de 2020, per la qual es concedeix a la senyora Susana Ferrer Argelich, funcionària de carrera de l’escala 
administrativa, l’excedència per incompatibilitat per a passar a prestar serveis a l’escala de gestió. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, d’1 de 
juliol de 2020, per la qual es concedeix a la senyora Marta Violeta Labrador, funcionària de carrera de l’escala 
administrativa, l’excedència per incompatibilitat per a passar a prestar serveis a l’escala de gestió. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, d’1 de 
juliol de 2020, per la qual es concedeix a la senyora Loida Ibars Samaniego, funcionària de carrera de l’escala 
administrativa, l’excedència per incompatibilitat per a passar a prestar serveis a l’escala de gestió. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, d’1 de 
juliol de 2020, per la qual es tanca el nomenament de la senyora Encarnación Poncela Fernández, com a funcionària 
en pràctiques de l’escala de gestió. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, d’1 de 
juliol de 2020, per la qual es concedeix a la senyora Maria Victoria Ciriano Nogales, funcionària de carrera de 
l’escala administrativa, l’excedència per incompatibilitat per a passar a prestar serveis a l’escala de gestió. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, d’1 de 
juliol de 2020, per la qual es tanca el nomenament del senyor Joan Roig Torras, com a funcionari en pràctiques de 
l’escala de gestió. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, d’1 de 
juliol de 2020, per la qual es concedeix a la senyora Emma Peiró Sales, funcionària de carrera de l’escala 
administrativa, l’excedència per incompatibilitat per a passar a prestar serveis a l’escala de gestió. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, d’1 de 
juliol de 2020, per la qual es concedeix al senyor Jordi Alfonso Quintana, funcionari de carrera de l’escala 
administrativa, l’excedència voluntària per incompatibilitat per a passar a prestar serveis a l’escala de gestió. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, d’1 de 
juliol de 2020, per la qual es concedeix a la senyora Eva Garcia Torrado, funcionària de carrera de l’escala 
administrativa, l’excedència per incompatibilitat per a passar a prestar serveis a l’escala de gestió. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, d’1 de 
juliol de 2020, per la qual es concedeix al senyor Miguel Tomás Plau, funcionari de carrera de l’escala 
administrativa, l’excedència per incompatibilitat per a passar a prestar serveis a l’escala de gestió. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, d’1 de 
juliol de 2020, per la qual es tanca el nomenament de la senyora Laura Pont Guardi, com a funcionària en 
pràctiques de l’escala de gestió. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de la rectora, de 2 de juliol de 2020, 
per la qual s’atorga la cobertura provisional de la plaça de cap de la Unitat Tècnica i de Projectes del Servei de 
Biblioteques a la senyora Anna Florensa Farré. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 3 de 
juliol de 2020, per la qual s’encarrega, amb caràcter provisional, les funcions del lloc de treball F01477, gestor/a 
de Programació Docent, de la Gestió Acadèmica de la Facultat de Ciències i Biociències, a la senyora Montserrat 
Castillo Martínez, fins que es cobreixi la plaça de forma definitiva. 
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Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 3 de 
juliol de 2020, per la qual es concedeix a la senyora Carmen Maria Hernández Canossa, funcionària de carrera de 
l’escala administrativa, l’excedència per incompatibilitat per a passar a prestar serveis a l’escala de gestió. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 3 de 
juliol de 2020, per la qual es concedeix a la senyora Paloma Sánchez Solis, funcionària de carrera de l’escala de 
Gestió, l’excedència per incompatibilitat per continuar prestant serveis com a personal laboral. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 3 de 
juliol de 2020, per la qual es tanca el nomenament del senyo José Alberto López Cachero, com a funcionari en 
pràctiques de l’escala de gestió. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 3 de 
juliol de 2020, per la qual  es tanca el nomenament de la senyora Antonia Romero Prieto, com a funcionària en 
pràctiques de l’escala de gestió. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 3 de 
juliol de 2020, per la qual es concedeix a la senyora Maria Corredera Hidalgo, funcionària de carrera de l’escala 
administrativa, l’excedència per incompatibilitat per a passar a prestar serveis a l’escala de gestió. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 3 de 
juliol de 2020, per la qual es concedeix al senyora Oscar Tomás Granados, funcionari de carrera de l’escala 
administrativa, l’excedència per incompatibilitat per a passar a prestar serveis a l’escala de gestió. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 3 de 
juliol de 2020, per la qual es concedeix a la senyora Maria Dolores Caballero Romero, funcionària de carrera de 
l’escala administrativa, l’excedència per incompatibilitat per a apassar a prestar serveis a l’escala de gestió. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 3 de 
juliol de 2020, per la qual es deixa sense efectes l’assignació de part de les funcions, responsabilitats i signatura 
com a administradora de Centre e la Facultat de Ciències de la Comunicació a la senyora Anna Maria Bosch 
Benabarre. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura, de la rectora, de 3 de 
juliol de 2020, per la qual es reincorpora a la senyora Elena Guerrero Cortés, per a ocupar la plaça F04829, 
d’administrativa a la Unitat de Gestió de Dades de l’Àrea de Gestió de la Recerca. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 3 de 
juliol de 2020, per la qual s’encarrega, amb caràcter provisional, les funcions del lloc de treball F03491, gestor/a 
d’Afers Acadèmics, de la Gestió Acadèmica i de Serveis de l’Escola d’Enginyeria, a la senyora Maria del Carmen 
González Silva, fins que es cobreixi la plaça de forma definitiva. 
 
Resolució del gerent, per delegació de la rectora, de 15 de juliol de 2020, per la qual es resol la convocatòria 
per a la provisió, pel sistema de lliure designació, d’una plaça d’administrador/a de Centre, amb destinació a 
l’Administració de Centre d’Economia i Empresa i s’atorga la plaça a la senyora Esther Ponsà Sànchez. 
 
Resolució de la rectora, de 24 de juliol de 2020, per la qual es resol parcialment la convocatòria de proves 
selectives, pel sistema de concurs oposició, per a l’accés a l’escala de gestió, subgrup A2, en el torn de promoció 
interna i nomena la senyora Cristina Espín López funcionària de carrera de l’escala de gestió. 
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