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

 
 
 
 

I.1. Consell de Govern 
[tornar a l’índex] 

 
Acord 116/2021, de 28 d’octubre, del Consell de Govern 
 

Atès que l’article 64.l dels Estatuts de la UAB estableix que correspon al Consell de Govern de la UAB i al Consell 
Social, aprovar els criteris bàsics que han de regir l’elaboració del pressupost anual, i que l’aprovació d’aquests 
criteris bàsics constitueix un pas previ i necessari per a l’elaboració, presentació i aprovació dels pressupostos de la 
UAB corresponents a l’any 2022. 
 
Vist que la Comissió d’Economia i d’Organització en sessió de 14 d’octubre de 2021 va informar favorablement del 
document dels criteris bàsics per l’elaboració del pressupost de la UAB 2022. 

 
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 ha adoptat els 
següents 
 

ACORDS 
 
PRIMER. Aprovar la proposta dels “Criteris bàsics per a l’elaboració del Pressupost de la UAB 2022”, que s’annexa. 
[Document] 
 
SEGON. Elevar aquest acord al Consell Social perquè exerceixi les seves competències. 

 
TERCER. Encarregar al gerent l'execució i el seguiment d’aquests  acords. 
 
QUART. Comunicar els presents acords al gerent i a la vicegerent d'Economia per tal que portin a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius. 
 
 

Acord 117/2021, de 28 d’octubre, del Consell de Govern 
 

Vista la proposta de modificació del Reglament del Departament de Dret Públic i Ciències Historicojurídiques 
aprovada per acord del Consell de Departament de data 5 d’octubre de 2021. Vist que el nou text proposa la 
modificació, entre d’altres, de l’estructura del departament i del funcionament i de les competències dels seus òrgans 
de govern. 
 

Vist l’article 24 de la Reglament Marc de Facultats i Escoles Universitàries, Departaments i Instituts Universitaris 
d’investigació i Centres de Recerca Propi segons el qual la modificació del reglament ha de ser ratificada pel Consell 
de Govern un cop aprovat pel seu Consell de Departament. 
 
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 de la directora del Departament de Dret Públic i 
Ciències Historicojurídiques  el Consell de Govern ha adoptat els següents 

 
ACORDS 
 

http://www.uab.cat/doc/Criteris_basics_elaboracio_Pressupost2022_CG281022
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PRIMERA. Ratificar l’acord del Consell de Departament de Dret Públic i Ciències Historicojurídiques de la Universitat 
Autònoma de Barcelona de data 5 d’octubre de 2021 pel qual va aprovar la modificació del seu Reglament, segons 
document que s’annexa.  [Document] 

 
SEGON. Establir la seva entrada en vigor a partir del dia següent de la seva aprovació per part del Consell de Govern. 
 
TERCER. Comunicar el present acord al Departament de Dret Públic i Ciències  Historicojurídiques. 
 
 

Acord 118/2021, de 28 d’octubre, del Consell de Govern 
 
Vista la sol·licitud presentada per la doctora Diana Marré dirigida a la vicerector de Recerca i de Transferència de la 
UAB en relació amb la creació i participació de la UAB en una empresa denominada ‘INARI, S.L.’ dedicada a la 
orientació, acompanyament, formació especialitzada, Assessorament i consultoria a personal sanitari que treballa 

en processos reproductius, així, com, al personal dedicat a la criança de nens i adolescents. 
 

Atès l’informe de l’Oficina de Valorització i Patents sobre l’objecte a transferir i la seva protecció, així com l’adequació 
per a ser transferit a “INARI, S.L.”. 
 
Atès l’informe preliminar del comitè ad hoc de data 8 de setembre de 2021. 
 
Atès que la proposta de participació en l’entitat INARI, S.L. es va sotmetre a informació de la Comissió Econòmica 
del Consell Social el proppassat 8 d’octubre de 2021. 

 
Vist l'article 41.2 lletra g) de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei 
orgànica 4/2007, de 12 d'abril, en relació amb el foment de la transferència de coneixements de les Universitats en 
el sistema productiu i de les empreses i l'article 185 dels Estatuts de la UAB, sobre la creació d’empreses de base 
tecnològica a partir de l’activitat científica de la Universitat. 

 

Vistos els articles 95 i següents de la Normativa de la UAB en matèria d’investigació, aprovada per Acords del Consell 
de Govern de 30 de gener de 2020. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Recerca i de Transferència, el 
Consell de Govern ha adoptat els següents 

 
ACORDS 
 
PRIMER.- Autoritzar, d’acord amb la part expositiva dels presents acords, el reconeixement de l’empresa “INARI, 
S.L.” a través de la subscripció de 500 participacions social, equivalents al 10% del capital social per part de l’entitat 
instrumental creada amb aquesta finalitat (UABFIRMS, S.L.U.), en els termes establerts a l’informe preliminar sobre 
la proposta emesa pel comitè ad-hoc , reconeixent-ne a “INARI, S.L.” la condició d’empresa de base tecnològica de 

la Universitat Autònoma de Barcelona. 
 
SEGON.- Aprovar la participació de la UAB el 10 per 100 del capital social de l’empresa, que suposa una aportació 
màxima de 500,00 euros. 
 
TERCER.- Certificar, d’acord amb el que estableix la Disposició Addicional vint-i-quatrena de la Llei Orgànica 4/2007, 

de 12 d’abril, per la qual es modifica la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, la naturalesa de 
base tecnològica de l’empresa, així com que les contraprestacions a favor de la Universitat a què es fa esment a la 
part expositiva d’aquests acords són adequades. 
 
QUART.- Autoritzar el rector o persona en qui delegui perquè, en nom i representació de la Universitat Autònoma 
de Barcelona, realitzi els actes següents: 
 

a) Formalitzar el contracte entre socis, el contracte de transferència de tecnologia i l’aprovació dels estatuts 
corresponents, un cop confirmada la seva adequació jurídica i completada la tramitació interna de la Universitat 

Autònoma de Barcelona que en cada cas correspongui. 
  
b) Designar i nomenar, si s’escau, els representants de la Universitat Autònoma de Barcelona als diferents 
òrgans de la societat, així com les persones que hagin d’actuar en qualitat de substituts a les reunions dels òrgans 
socials. 

http://www.uab.cat/doc/Modificaci_Regla_Depart_Dret_Public_CG281021
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c) Comparèixer davant qualsevol autoritat, organisme o entitat, pública o privada que siguin necessàries per a 
la formalització d’aquest acord i, en general, realitzar les actuacions pertinents per tal de fer efectiu el que disposa 

el present acord. 
 
CINQUÈ.- Encarregar al vicerector de Recerca i de Transferència l’execució i el seguiment dels acords anteriors. En 
particular se li encarrega que informi al Consell de Govern sobre el desenvolupament de l’empresa INARI, S.L. en el 
termini d’un any aproximadament. 
 

SISÈ.- Comunicar els presents acords al vicegerent de Recerca per tal que porti a terme les mesures necessàries 
per a fer-los efectius i per tal que faci la difusió oportuna. 
 
 
Acord 119/2021, de 28 d’octubre, del Consell de Govern 

 
Vista la sol·licitud presentada per la doctora Diana anuel Valiente dirigida a la vicerectora de Recerca i de 

Transferència de la UAB en relació amb la creació i participació de la UAB en una empresa denomindada 
‘DENTALYTICS, S.L.’ dedicada al desenvolupament i optimització de l’agent blanquejant de dents protegits 
mitjançant patent. 
 
Atès l’informe de l’Oficina de Valorització i Patents sobre l’objecte a transferir i la seva protecció, així com l’adequació 
per a ser transferit a “DENTALYTICS, S.L.” . 
 

Atès l’informe preliminar del comitè ad hoc de data 8 de setembre de 2021. 
 
Atès que la proposta de participació en l’entitat DENTALYTICS, S.L. es va sotmetre a informació de la Comissió 
Econòmica del Consell Social el proppassat 8 d’octubre de 2021. 
 

Vist l'article 41.2 lletra g) de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei 

orgànica 4/2007, de 12 d'abril, en relació amb el foment de la transferència de coneixements de les Universitats en 
el sistema productiu i de les empreses i l'article 185 dels Estatuts de la UAB, sobre la creació d’empreses de base 
tecnològica a partir de l’activitat científica de la Universitat. 
 
Vistos els articles 95 i següents de la Normativa de la UAB en matèria d’investigació, aprovada per Acords del Consell 
de Govern de 30 de gener de 2020. 
 

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

PRIMER.- Autoritzar, d’acord amb la part expositiva dels presents acords, el reconeixement de l’empresa 
“DENTALYTICS, S.L.” a través de la subscripció de 300 participacions social, equivalents al 10% del capital social 
per part de l’entitat instrumental creada amb aquesta finalitat (UABFIRMS, S.L.U.), en els termes establerts a 
l’informe preliminar sobre la proposta emesa pel comitè ad-hoc, reconeixent-ne a “DENTALYTICS, S.L.” la condició 
d’empresa de base tecnològica de la Universitat Autònoma de Barcelona. 
 

SEGON.- Aprovar la participació de la UAB el 10 per 100 del capital social de l’empresa, que suposa una aportació 
màxima de 300,00 euros. 
 
TERCER.- Certificar, d’acord amb el que estableix la Disposició Addicional vint-i-quatrena de la Llei Orgànica 4/2007, 
de 12 d’abril, per la qual es modifica la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, la naturalesa de 
base tecnològica de l’empresa, així com que les contraprestacions a favor de la Universitat a què es fa esment a la 
part expositiva d’aquests acords són adequades. 

 
QUART.- Autoritzar el rector o persona en qui delegui perquè, en nom i representació de la Universitat Autònoma 

de Barcelona, realitzi els actes següents: 
 
a) Formalitzar el contracte entre socis, el contracte de transferència de tecnologia i l’aprovació dels estatuts 
corresponents, un cop confirmada la seva adequació jurídica i completada la tramitació interna de la Universitat 
Autònoma de Barcelona que en cada cas correspongui. 
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b) Designar i nomenar, si s’escau, els representants de la Universitat Autònoma de Barcelona als diferents 
òrgans de la societat, així com les persones que hagin d’actuar en qualitat de substituts a les reunions dels òrgans 

socials. 
 
c) Comparèixer davant qualsevol autoritat, organisme o entitat, pública o privada que siguin necessàries per a 
la formalització d’aquest acord i, en general, realitzar les actuacions pertinents per tal de fer efectiu el que disposa 
el present acord. 
 

CINQUÈ.- Encarregar al vicerector de Recerca i de Transferència l’execució i el seguiment dels acords anteriors. En 
particular se li encarrega que informi al Consell de Govern sobre el desenvolupament de l’empresa DENTALYTICS, 
S.L. en el termini d’un any aproximadament. 
 
SISÈ.- Comunicar els presents acords al vicegerent de Recerca per tal que porti a terme les mesures necessàries 

per a fer-los efectius i per tal que faci la difusió oportuna. 
 
 

 

I.2. Comissions del Consell de Govern 
 

I.2.1. Comissió d’Afers Acadèmics 
[tornar a l’índex] 

 
 
Acord 79/2021, de 27 d’octubre de 2021, de la Comissió d'Afers Acadèmics 
 
Aprovació de l'acta de la sessió de 22 de setembre de 2021. 
 

 
Acord 80/2021, de 27 d’octubre de 2021, de la Comissió d'Afers Acadèmics 
 
Vistes la petició de creació d’un títol de màster propi 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 la creació d'aquest tipus de títols. 
  

Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
  
Vist el que disposa l'article 64.f i 171.1 dels Estatuts de la UAB sobre la creació de titulacions pròpies de la UAB. 
  
Vist l'article 9.4 e) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 

UAB, aprovada per acord de Consell de Govern de 2 de juny de 2021, pel que fa a les competències de la Comissió 

d'Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que haurà d'aprovar el Consell de Govern 
sobre la creació, modificació i extinció d’estudis de grau i màsters, tant oficials com a propis, i de diplomes de 
postgrau. 
  
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 
PRIMER.- Informar favorablement sobre la creació d’un títol de màster propi. 
 
SEGON.- Elevar aquest acord al Consell de Govern perquè l’aprovi, si escau.  
 
 

Acord 81/2021, de 27 d’octubre de 2021, de la Comissió d'Afers Acadèmics 
 

Vista la proposta d’aprovació del pla d’estudis d’un màster propi presentada a l'Escola de Postgrau, i després de 
revisada la documentació justificativa corresponent que acredita que la proposta reuneix els requisits exigits per a 
la seva aprovació i modificació. 
  

Atesa la necessitat d’implementar la proposta que es presenta per tal de satisfer la demanda d’aquests estudis. 
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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 9.3 a) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, aprovada per acord de Consell de Govern de 2 de juny de 2021, pel que fa a les competències de la Comissió 

d'Afers Acadèmics, que estableix que li correspon aprovar, per delegació del Consell de Govern, les memòries dels 
estudis que condueixen a l’obtenció de títols de grau i de màster, tant oficials com propis, i de diplomes de postgrau 

i informar-ne el Consell Social, així com aprovar les seves modificacions. 
 
 Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la creació del pla d’estudis del màster següent, amb la 

condició que els òrgans competents aprovin el títol corresponent: 
- Màster en Pneumologia Avançada  

 
SEGON.- Encarregar a la vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent 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. 
 
 
Acord 82/2021, de 27 d’octubre de 2021, de la Comissió d'Afers Acadèmics 
 
Vista la proposta de creació de nous cursos d’especialització presentada a l'Escola de Postgrau, i després de revisada 
la documentació justificativa corresponent que acredita que la proposta reuneixen els requisits exigits per la UAB 

per a la seva aprovació. 
  
Atesa la necessitat d’implementar les propostes que es presenten per tal de satisfer la demanda d’aquests estudis. 
  
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
  

Vist l’article 305 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb 
el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011 i les seves posteriors 
modificacions, sobre les propostes de cursos d’especialització. 
  
Vist l’article 306 de  l’esmentada normativa, que estableix que  les propostes de cursos d’especialització són 
aprovades per la Vicerectora d’Estudis i de Innovació Docent i que la comissió del Consell de Govern amb 

competències sobre l’ordenació acadèmica dels estudis de postgrau ha de ser informada periòdicament sobre les 
propostes aprovades. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 

PRIMER. Considerar-se assabentada de l’aprovació dels cursos d’especialització.  [Document]  
SEGON. Encarregar a la vicerectora d’Estudis i de Innovació Docent el seguiment d’aquest acord. 

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

http://www.uab.cat/doc/cursos_especialitzacio_CAA271021
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Acord 83/2021, de 27 d’octubre de 2021, de la Comissió d'Afers Acadèmics 
 
Vista la proposta de la vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent d’aprovació de les noves propostes de programació 

de grau, de màster universitari i de mínor de la UAB per al curs 2023-2024. 
 
Vist l’acord del Claustre de la UAB de 15 de març de 2017, pel qual s’aprova el document marc sobre l’arquitectura 
de titulacions a la UAB. 
 
Vist l'article 9 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 2 de juny 2021, pel que fa a les competències 
de la Comissió d'Afers Acadèmics. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER. Aprovar les noves propostes de programació de grau, de màster universitari i de mínor de la UAB per al 
curs 2023-2024:  
 

• Grau en Arqueologia  
• Grau en Ciències Ambientals  
• Grau en Nanociència i Nanotecnologia  
• MU en Arxivística i Governança de la Informació  

• MU en Biologia, Genòmica i Biotecnologia Vegetals / Plant Biology, Genomics and Biotechnology  
• MU en Desafiaments de la Filosofia Contemporània. Una Perspectiva des de l’Ètica de la Cura  
• MU en Disseny d’Espais  
• MU en Estudis Teatrals  
• MU en Història Contemporània  

• MU en Logística i Gestió de Cadena de Subministrament / Logistics and Supply Chain Management.  

• MU en Paleobiologia i Registre Fòssil / Paleobiology and Fossil Record  
• MU en Recerca i Innovació en Ciència i Enginyeria basades en Computadors / Master in Research and 
Innovation in Computer based Science and Engineering  
• MU en Visió per Computador / Computer Vision  
• Mínor en Estudis Japonesos.  

 
SEGON. Encarregar a la vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent 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 84/2021, de 27 d’octubre de 2021, de la Comissió d'Afers Acadèmics 
 

Vista la proposta de la vicerectora de Qualitat i d’Acreditació Acadèmica d’extinció de títol de Màster Universitari que 
ha estat presentat pel centre corresponent. 
 
Vist el que disposa la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, 
de 12 d’abril, així com la resta de normes d’aplicació general. 
 

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

Vist l'article 9 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, 
aprovada per acord del Consell de Govern de 2 de juny de 2021, pel que fa a les competències de la Comissió d'Afers 

Acadèmics. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 



BOUAB Núm. 199  -  Octubre / 2021     pàg. 8 
 

 

Butlletí Oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona 

 
PRIMER. Informar favorablement sobre la extinció del títol de màster universitari següent: 

• Comptabilitat Superior i Auditoria 

 
SEGON.- Elevar el present acord al Consell de Govern perquè l’aprovi, si escau. 
 
 
Acord 85/2021, de 27 d’octubre de 2021, de la Comissió d'Afers Acadèmics 
 

Vista la proposta presentada per la Facultat de Dret de rectificació de la concessió de premis extraordinaris de 
titulació del curs 2019-2020, la qual va ser aprovada per acord de la Comissió de 3 de març de 2021. 
 
Vist l’informe del vicedegà d’Ordenació Acadèmica de la Facultat de Dret, que explica que en el llistat que es va 
extreure de l’aplicació Sigma per l’atorgament dels premis extraordinaris corresponent als titulats del Grau de Dret, 

estaven inclosos per error els titulats de les dobles titulacions amb Dret.  
 

Vist l’article 156.3 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat 
amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011, que determina que els 
estudiants que accedeixen a un itinerari curricular conjunt tenen dret a optar exclusivament al premi d’aquest 
itinerari curricular i no als premis de les titulacions que configuren l’itinerari curricular conjunt.  
 
Vist l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, que estableix que les administracions públiques poden rectificar, així mateix, en qualsevol moment, d’ofici 

o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes. 
 
Vist l'article 9.3.b) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de 2 de juny de 2021, pel que fa a les competències 
de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon, per delegació del Consell de Govern, aprovar la 

concessió dels premis extraordinaris de titulació. 

 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 
PRIMER. Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la rectificació de la concessió dels premis extraordinaris de 
la titulació de Dret per al curs acadèmic 2019-2020.   [Document]  

 
SEGON. Encarregar a la vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent l'execució i el seguiment de l’acord primer. 
 
TERCER. Comunicar aquests acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per fer-los efectius. 
 
 

Acord 86/2021, de 27 d’octubre de 2021, de la Comissió d'Afers Acadèmics 
 
Vista la proposta de la vicerectora d’Estudis i Innovació Docent d’aprovació d’una activitat de reconeixement 
acadèmic en crèdits per a la participació en activitats universitàries culturals, esportives, de representació 
estudiantil, solidàries i de cooperació per al curs acadèmic 2021-2022. 
 

Atesa la necessitat d’implementar aquesta activitat de reconeixement acadèmic en crèdits per a la participació en 
activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació per al curs 
acadèmic 2021-2022. 
 
Vist l'article 12.8 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments 
universitaris oficials, que disposa que els estudiants podran obtenir reconeixement acadèmic en crèdits per la 
participació en activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació. 

 
Vist que els articles 89.1.b i 95 i següents del Text Refós de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis 

universitaris regulats de conformitat amb al Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, aprovat per l'acord del Consell 
de Govern de 2 de març de 2011, i les seves posteriors modificacions, que regulen el reconeixement de les activitats 
abans esmentades. 
 

http://www.uab.cat/doc/rectificacio_premi_extraordinaris_CAA271021


BOUAB Núm. 199  -  Octubre / 2021     pàg. 9 
 

 

Butlletí Oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona 

Vist l'article 9 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 2 de juny de 2021, pel que fa a les competències 
de la Comissió d'Afers Acadèmics. 

 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 
PRIMER. Aprovar l’activitat susceptible de reconeixement acadèmic per al curs 2021-2022.  [Document] 

 
SEGON. Encarregar a la vicerectora d’Estudis i Innovació Docent l’execució i el seguiment de l’acord primer. 
 
TERCER. Comunicar aquests acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per fer-los efectius. 

 

 

I.2.2. Comissió d’Alumnat i d’Ocupabilitat 
[tornar a l’índex] 

 
Acord 009/2021, de 7 d'octubre de 2021 , Comissió d'Alumnat i d'Ocupabilitat 
 

ACORDS 

 

Aprovació de l'acta de la sessió de 17 de juny de 2021. 
   

  
Acord 010/2021, de 7 d'octubre de 2021 , Comissió d'Alumnat i d'Ocupabilitat 
 

Vista la proposta del vicerectorat d’Alumnat i d’Ocupabilitat de modificació de la Convocatòria d’Ajuts a l'Estudi del 
curs acadèmic 2021-2022: Estades de pràctiques, per a ampliar 5 estades de pràctiques per a donar suport als 

OPENLABS de la UAB. 
  
Atès que el Text refós de les normatives complementàries de les normes de caràcter general aplicables a l’alumnat 
de la Universitat Autònoma de Barcelona, aprovat per acord del Consell de Govern de 13 de juliol de 2011, estableix 
la normativa bàsica que ordena les diferents convocatòries d’ajuts de col·laboració amb la UAB. 
 
Vist l’article 8 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions de Consell de Govern de la UAB, 

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la modificació de la Convocatòria d'Ajuts a l'Estudi del curs acadèmic 2021-2022: Estades de 
pràctiques.(Document) 
  

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

  

  
Acord 011/2021, de 7 d'octubre de 2021 , Comissió d'Alumnat i d'Ocupabilitat 
 

Vista la proposta del vicerectorat d’Alumnat i d’Ocupabilitat. 

  
Vista la necessitat de disposar d’unes bases per a convocar el 19è Premi Argó a treballs de recerca de batxillerat i a 
projectes de cicles formatius de grau superior, amb la finalitat de reconèixer l’esforç dels estudiants en l'aprenentatge 
i en la recerca i d’incrementar els vincles amb els centres d’ensenyament secundari, per l’any 2022. 
  

http://www.uab.cat/doc/activitats_reconeixement_academic_CAA271021
http://www.uab.cat/doc/Modificacio-Convocatoria-Ajuts-Estudi-curs-academic-2021-2022-Estades-Practiques-071021


BOUAB Núm. 199  -  Octubre / 2021     pàg. 10 
 

 

Butlletí Oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona 

Vist l’article 8 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions de Consell de Govern de la UAB, 
segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de 15 de juliol de 2009, pel què fa a les competències 
de la Comissió d’Alumnat i d’Ocupabilitat. 

  
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la convocatòria 19è Premi Argó Treballs de Batxillerat i Projectes de CFGS 2022.(Document) 
  
SEGON.- Encarregar a la vicerectora d’Alumnat i d’Ocupabilitat l’execució i seguiment d’aquests acords. 
  
TERCER.- Comunicar el present acord a la vicegerent competent en matèria d’ordenació acadèmica, per tal que porti 

a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 
 

I.2.3. Comissió d’Economia i d’Organització 
[tornar a l’índex] 

 
 
Acord 64/2021, de 14 d’octubre, de la Comissió d’Economia i d’Organització 
 

Aprovar l’ acta de la sessió anterior del dia 23 de setembre de 2021.  
 
 
Acord 65/2021, de 14 d’octubre, de la Comissió d’Economia i d’Organització 
 
Vista proposta del vicerector d’Organització pel que fa a la proposta d’horaris mínims  d’atenció presencial als serveis 

de la UAB. 

 
Vista la necessitat d’establir uns horaris mínims d’atenció presencial  en funció de la tipologia dels serveis que presta 
la UAB. 
 
Vist l’article 10.4 lletra f) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions delegades del Consell 
de Govern de la UAB, pel que fa a les competències de la Comissió d’Economia i d’Organització en matèria 

d’organització  de l’administració. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 
PRIMER. Donar-se per assabentat de la proposta dels d’horaris mínims d’atenció presencial als serveis de la UAB. 

 

SEGON. Comunicar els presents acords al gerent per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los 
efectius. 
 
 
Acord 66/2021, de 14 d’octubre, de la Comissió d’Economia i d’Organització 
 

Atès que l’article 64.l dels Estatuts de la UAB estableix que correspon al Consell de Govern de la UAB i al Consell 
Social, aprovar els criteris bàsics que han de regir  l’elaboració del pressupost anual, i que l’aprovació d’aquests 
criteris bàsics constitueix un  pas previ  i necessari per a l’elaboració, presentació i aprovació dels pressupostos de 
la UAB corresponents a l’any 2022. 
 
Vist l’article 10.4 lletra a) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions delegades del Consell 

de Govern de la UAB, pel que fa a les competències de la Comissió d’Economia i d’Organització, precepte que 
determina que prèviament a la seva elevació al Consell de Govern correspondrà a aquesta Comissió delegada 

informar sobre la proposta que li sigui presentada sobre  criteris bàsics d’elaboració del pressupost. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 

 

http://www.uab.cat/doc/Aprovacio-convocatoria-19e-Premi-Argo-Treballs-Batxillerat-Projectes-CFGS-2022-071021
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PRIMER. Informar favorablement de la proposta dels “Criteris bàsics per a l’elaboració del Pressupost de la UAB 
2022”. [Document] 
 

SEGON. Elevar aquest acord al Consell de Govern perquè exerceixi les seves competències 
 
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 67/2021, de 14 d’octubre, de la Comissió d’Economia i d’Organització 
 
Vista la proposta d’aprovació de les modificacions de crèdit de data 27  de setembre de 2021. 
 
Vistes les modificacions de crèdit aprovades per acords de la Comissió d’Economia i d’Organització de data 18 de 

febrer, 10 de març , 22 d’abril , 22 de maig ,  de 22 de juny de 2021 i de 23 de setembre. 
 

Vistos els articles 210 i 211 dels Estatuts de la UAB que preveuen que la UAB té un pressupost anual, únic, públic i 
equilibrat que conté tots els ingressos previsibles i la totalitat de les despeses estimades al llarg de l’exercici 
econòmic i que el pressupost anirà acompanyat de les seves bases d’execució. 
 
Vistos els article 6 i 9 de les Bases d’execució del pressupost de la UAB pel 2021 aprovat per Acord de Consell de 
Govern de 28 d’abril de 2021 pel  que fa a les modificacions de crèdit els quals preveuen que són les alteracions de 
les partides pressupostàries aprovades inicialment, i que aquestes poden provenir de transferències de crèdit entre 

diverses partides i articles, traspàs de crèdits entre diversos centres de cost i traspàs de crèdit entre diversos centres 
de cost.  
 
Vist l'article 10.1 lletra a) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB pel que fa a les competències de la Comissió d’Economia i d’Organització en matèria d’instruccions per al 

seguiment i la gestió del pressupost. 

 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 
PRIMER. Aprovar les modificacions de crèdit en data 27 de setembre de 2021.  [Document]  
 

SEGON. Encarregar al gerent i a la vicegerent d’Economia l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
 
 
Acord 68/2021, de 14 d’octubre, de la Comissió d’Economia i d’Organització 
 
Vist el Certificat del vicerector d’Economia d’existència de crèdit suficient per atendre l’aprovació de la despesa per 
a la contractació de l’acord marc núm. consu-32/2021 per a l’execució del servei de manteniment per treballs de 

vidrier i serraller ala edificis del campus de la UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA. 
 
Vist el que estableix la base d’execució 22 del pressupost de la UAB per al 2021, aprovat per Acord consell de Govern 
de 28 d’abril de 2021. 
 
Vist el que disposen els articles 47 i 47 bis i 73,2 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària 

pel que fa als compromisos de despeses de caràcter pluriennal i l’existència de crèdit pressupostari suficient per 
atendre-les. 
 
Vist el que disposa l’article 116.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, el qual 
estableix literalment: “Asimismo, deberá incorporarse el certificado de existencia de crédito o, en el caso de 
entidades del sector público estatal con presupuesto estimativo, documento equivalente que acredite la existencia 
de financiación, y la fiscalización previa de la intervención, en su caso, en los términos previstos en la Ley 47/2003, 

de 26 de noviembre, General Presupuestaria”. 
 

Vist l'article 17.2 lletra e)  de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, pel que fa al procediment d’aprovació de despeses pluriennals. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

http://www.uab.cat/doc/criteris_basics_elaboracio_pressupost2022_CEO141021
http://www.uab.cat/doc/modificacions_credit_27setembre2021_CEO141021
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ACORDS 
 
PRIMER. Aprovar la proposta de despeses pluriennals corresponent a la contractació de l’acord marc per a la 

contractació de l’acord marc núm. consu-32/2021 per a l’execució del servei de manteniment per treballs de vidrier 
i serraller ala edificis del campus de la UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA.  [Document]  
 
SEGON. Elevar aquest acord al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències. 
 
TERCER. Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència l'execució i el 

seguiment d’aquests acords. 
 
 
Acord 69/2021, de 14 d’octubre, de la Comissió d’Economia i d’Organització 
 

Vist el Certificat del vicerector d’Economia d’existència de crèdit suficient per atendre l’aprovació de la despesa per 
a la segona pròrroga de l’acord marc núm. consu-49/2019 de subministrament d’ordinadors pels usuaris de la 

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA. 
 
Vist el que estableix la base d’execució 22 del pressupost de la UAB per al 2021, aprovat per Acord consell de Govern 
de 28 d’abril de 2021. 
 
Vist el que disposen els articles 47 i 47 bis i 73,2 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària 
pel que fa als compromisos de despeses de caràcter pluriennal i l’existència de crèdit pressupostari suficient per 

atendre-les. 
 
Vist el que disposa l’article 116.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, el qual 
estableix literalment: “Asimismo, deberá incorporarse el certificado de existencia de crédito o, en el caso de 
entidades del sector público estatal con presupuesto estimativo, documento equivalente que acredite la existencia 

de financiación, y la fiscalización previa de la intervención, en su caso, en los términos previstos en la Ley 47/2003, 

de 26 de noviembre, General Presupuestaria”. 
 
Vist l'article 17.2 lletra e)  de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, pel que fa al procediment d’aprovació de despeses pluriennals. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 
PRIMER. Aprovar la proposta de despeses pluriennals corresponent a l’aprovació de la despesa per a la segona 
pròrroga de l’acord marc núm. consu-49/2019 de subministrament d’ordinadors pels usuaris de la UNIVERSITAT 
AUTÒNOMA DE BARCELONA.  [Document]  
 
SEGON. Elevar aquest acord al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències. 

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

 

I.2.4. Comissió de Personal Acadèmic 
[tornar a l’índex] 

 
 
Acord 56/2021, de 26 d’octubre, de la Comissió de Personal Acadèmic 
 
Aprovar l’ acta de la sessió anterior del dia 21 de setembre de 2021. 
 

 
Acord 57/2021, de 26 d’octubre, de la Comissió de Personal Acadèmic 
 
Vist l’article 62 i següents de la Llei Orgànica d’Universitats que regula els concursos del personal dels cossos 
docents. 

http://www.uab.cat/doc/aprovacio_despeses_pluriennals_serralleria_CEO141021
http://www.uab.cat/doc/aprovacio_despeses_pluriennals_subministrament_ordinadors_CEO141021
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Vist l’article 48 de la Llei Orgànica d’Universitats que preveu que les Universitats podran contractar personal docent 
i investigador en règim laboral, a través de les modalitats de contractació laboral específiques previstes a aquesta 

llei i que en els termes de la pròpia llei i en el marc de les seves competències les Comunitats Autònomes establiran 
el règim del personal docent i investigador contractat. 
 
Vistos els articles 44,1 i 46 de la Llei d’Universitats de Catalunya que regulen els requisits del professorat  agregat. 
 
Vist els convenis signats entre la Universitat Autònoma de Barcelona i l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i la 

Corporació Sanitària Parc Taulí. 
 
Vist l’article 140 i següents dels Estatuts de la UAB que regulen la provisió de places de catedràtic, agregat i 
col·laborador permanent. 
 

Vistos els articles 33 i següents del Reglament de Personal Acadèmic aprovat per acord del Consell de Govern de la 
Universitat Autònoma de Barcelona de 17 de novembre de 2010 i modificada en diverses ocasions i la darrera el 2 

de juny del 2021. 
 
Vista l’oferta pública d’ocupació de l’any 2021 aprovada per Consell de Govern en data 2 de juny de 2021 i publicada 
en el DOGC de 25 de juny de 2021. 
 
ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la convocatòria dels concursos públics per a l’accés a places de professorat permanent. 
[Document] 
 
SEGON.- Encarregar al Vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
 

 

Acord 58/2021, de 26 d’octubre, de la 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. 
 
Vist l’article 142 i següents dels Estatuts de la UAB que regulen la provisió de places de lector. 
 
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 2 
de juny del 2021. 
 
Vist l’article 45 i següents de la Llei d’Universitats de Catalunya que regulen els requisits del professorat contractat. 
 
Vistos els articles 16 i 17 del conveni col·lectiu per al personal docent i investigador de les universitats públiques 

catalanes de 21 de desembre de 2006, publicat en el DOGC de 14 de febrer de 2007. 
 
Vist l'article 18 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, 
segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a les competències 
de la Comissió de Personal Acadèmic. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 
ACORDS 

 
PRIMER.- Aprovar la convocatòria de concursos per a la contractació de professorat temporal per al curs 2021-2022. 
[Document]  
 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d’aquest acord. 

http://www.uab.cat/doc/Concursos_publics_professorat_permanent_CPA261021
http://www.uab.cat/doc/Concursos_publics_professorat_temporal_CPA261021
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Acord 59/2021, de 26 d’octubre, de la Comissió de Personal Acadèmic 

 
Vist el Model i criteris de priorització de places de professorat permanent, aprovat pel Consell de Govern en data 8 
de juliol de 2021, que disposa el següent: 
 
RETENCIÓ DE TALENT 
 

5.Priorització de places permanents mitjançant convocatòria interna de mèrits rellevants.  
1.Cada any s’obrirà a la UAB una convocatòria interna de mèrits rellevants per prioritzar places de professorat titular 
d’universitat (TU) i de professorat agregat (AGR) en el nombre que permetin la situació pressupostària, la normativa 
legal de cada moment i allò que es diu a l’inici d’aquest document sobre l’oferta d’ocupació pública. A aquestes 
places seran d’aplicació les indicacions de l’annex 2. Les places així prioritzades sortiran a concurs públic seguint 

allò que estableix el Reglament de Personal Acadèmic de la UAB per a la convocatòria de places de professorat 
permanent.  

Les places s’adscriuran a una àrea de coneixement, i el seu perfil (docent i investigador alhora) haurà de 
correspondre a un dels següents criteris: àrea de coneixement, categories del WoS, nom de departaments 
d’universitats de prestigi, una matèria (o “submatèria”1) de com a mínim 12 crèdits del pla d’estudis d‘un grau 
oficial de la UAB. En tot cas, el perfil de la plaça haurà de ser congruent amb el de la persona que hagi estat 
prioritzada i l’hagi generada.  
2. A aquesta convocatòria interna de mèrits rellevants podran presentar-se les persones que reuneixin els següents 
requisits:  

 
j) Comptar amb el vistiplau del seu departament. En cas que el departament no doni l’autorització, caldrà que raoni 
la seva negativa. La decisió final la prendrà la Comissió de Personal Acadèmic (CPA) de la UAB tenint en compte els 
arguments del departament i els de la persona afectada. En el cas dels candidats procedents del capítol 6 la decisió 
del departament serà determinant i no revisable per la CPA.  

 

Vista la convocatòria 2021 de priorització de places permanents per mèrits rellevants, i vista la proposta negativa 
del Departament d’Economia i d’Història Econòmica i les corresponents al·legacions de la persona afectada . 
 
Atès que la decisió que ha de prendre la Comissió de Personal Acadèmic s’haurà de decidir en votació secreta. 
 
ACORDS 
 

PRIMER.- Informar favorablement l’exclusió del candidat de la priorització 2021 de places de professorat permanent. 
 
SEGON.- Encarregar al Vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d’aquests acords 
 
 
 

I.2.5. Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística 
[tornar a l’índex] 

 

 
Acord 18/2021, de 22 d’octubre, de la Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística  
 
Aprovar les actes de les sessions de 15 de juny de 2021, de 23 de juny de 2021 i de 13 de juliol de 2021. 
 
 
Acord 19/2021, de 22 d’octubre, de la Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística  

 
 
ACORDS 
 
Primer. S’acorda que es duguin a terme els canvis necessaris en l’equipament tecnològic de la universitat per tal 

que la llengua catalana sigui la llengua per defecte als aplicatius tecnològics que es fan servir a la UAB. 
 

Segon. Encarregar al vicerector de Relacions Internacionals l’execució i el seguiment d’aquest acord. 
 
Tercer. Comunicar aquests acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per fer-los efectius i garantir-ne la difusió. 
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Acord 20/2021, de 22 d’octubre, de la Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística 

 
 
Vista la proposta del vicerector de Relacions Internacionals. 
 
Atesa la necessitat d’aprovar la convocatòria de mobilitat internacional d’estudis per a estudiants matriculats en 
màsters oficials de 60 ects o en màsters oficials de 90 ó 120 ects amb mobilitats al segon semestre del curs 2021/22 

 
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. 
 

Vista la conformitat del gabinet jurídic. 
 

ACORDS 
 
Primer. Aprovar la convocatòria de mobilitat internacional d’estudis per a màsters oficials al segon semestre 
2021/22, d’acord amb la documentació adjunta.  [Document] 
 
Segon. Encarregar al vicerector de Relacions Internacionals i de Política Lingüística l’execució i el seguiment d’aquest 
acord 

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

Acord 21/2021, de 22 d’octubre, de la Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística 

 
Vista la proposta del vicerector de Relacions Internacionals. 
 
Atesa la necessitat d'aprovar la convocatòria Erasmus+ KA131 estudis curs 2021/22 estudis per a la mobilitat 
d’estudiants de doctorat a països del programa. 
 
Atesa la necessitat de dotar als estudiants de Doctorat de la possibilitat de fer estades de mobilitat d’investigació a 

altres universitats d’Europa i millorar així la qualitat de la recerca de la UAB. 
 
Atès que el programa Erasmus+ es centra en la internacionalització del personal en formació per millorar la seva 
ocupabilitat. 
 
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. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 

Primer. Aprovar les bases de la Convocatòria de Erasmus+ KA131 estudis 2021/22 per a la mobilitat d’estudiants 
de Doctorat, d’acord amb la documentació adjunta.   [Document] 
 
Segon. Encarregar al vicerector de Relacions Internacionals i de Política Lingüística l’execució i el seguiment d’aquest 
acord. 
 
Tercer. Comunicar aquests acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 

necessàries per fer-los efectius. 
 

 
Acord 22/2021, de 22 d’octubre, de la Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística 
 
Vista la proposta del Vicerector de Relacions Internacionals. 
 

http://www.uab.cat/doc/convocatoria_masters_oficials_CRIPL_221021
http://www.uab.cat/doc/convocatoria_doctorat_CRIPL_221021


BOUAB Núm. 199  -  Octubre / 2021     pàg. 16 
 

 

Butlletí Oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona 

Atesa la necessitat d’aprovar la convocatòria de mobilitat d’estudiants de grau i màster dins del projecte Erasmus+ 
2021, en la modalitat d’estudis, per a estades internacionals intensives mixtes ( Blended Intensive Programme - 
BIP). 

 
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. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 
ACORDS 
 
Primer. Aprovar la convocatòria Erasmus+ 2021, modalitat Blended Intensive Programme – BIP, d’acord amb la 
documentació adjunta.  [Document] 

 
Segon. Encarregar al vicerector de Relacions Internacionals i de Política Lingüística l’execució i el seguiment d’aquest 

acord. 
 
Tercer. Comunicar aquests acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per fer-los efectius 
 
 
Acord 23/2021, de 22 d’octubre, de la Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística 

 
Vista la proposta del Vicerector de Relacions Internacionals. 
 
Atesa la necessitat d’aprovar les assignatures del programa UAB Barcelona Summer School 2022 per poder fer la 
difusió pertinent per a la captació d’estudiants internacionals i de la UAB. 

 

Atès que el programa UAB Barcelona Summer School es consolida com a eina potent d’internacionalització de la 
UAB tant a fora com a casa i entrarà el 2022 en la seva setena edició. 
 
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. 
 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 
Primer. Aprovar les propostes d’assignatures de la UAB Barcelona Summer School 2022, d’acord amb la 
documentació adjunta.  [Document]  
 

Segon. Encarregar al vicerector de Relacions Internacionals i de Política Lingüística l’execució i el seguiment d’aquest 
acord. 
 
Tercer. Comunicar aquests acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per fer-los efectius. 
 

 
Acord 24/2021, de 22 d’octubre, de la Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística 
 
ACORDS 
 
Primer. Aprovar la convocatòria de beques de mobilitat per a Pràctiques: Programa Erasmus + Pràctiques I UAB 
Exchange Programme Trainerships per al curs 2021-22. [Document] 

 
Segon. Encarregar al vicerector de Relacions Internacionals i de Política Lingüística l’execució i el seguiment d’aquest 

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

http://www.uab.cat/doc/convocatoria_BIP_CRIPL_221021
http://www.uab.cat/doc/assignatures_Summer_School_2022_CRIPL_221021
http://www.uab.cat/doc/convocatoria_Exchange_Programme_Trainerships_CRIPL_221021
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II.  Convenis  
 
 
II.1. Cercador de convenis 

[tornar a l’índex] 

 

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

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

La vinculació que la UAB estableix amb entitats i persones per poder desenvolupar aquests objectius està regulada 
en els articles 184 i 190 dels actuals estatuts. En aquests s'estableix el marc bàsic d'actuació per establir, per una 
banda, convenis de col·laboració amb entitats públiques o privades, nacionals o estrangeres, de projectes de 

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

Cercador de convenis de la UAB 
 

 
En aquest cercador es pot accedir als convenis subscrits per la Universitat Autònoma de Barcelona. El seu contingut 

s’actualitza conforme s’incorporen nous convenis a la plataforma de tramitació de la UAB. 
 
Els convenis es poden cercar per nom, abast, institucions i dates. Aquests camps es poden combinar entre ells. 
 
 

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

 
 

Aquest apartat s'actualitzarà en el moment que es recuperi la informació després de l'atac informàtic a la UAB. 
 
 
  

https://www.uab.cat/web/coneix-la-uab-cei/itineraris/portal-de-transparencia/convenis-institucionals-1345722152056.html
https://seuelectronica.uab.cat/convenis
https://www.uab.cat/web/coneix-la-uab-cei/itineraris/portal-de-transparencia/convenis-institucionals-1345722152056.html
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III.  Estructures bàsiques  
i participació en altres centres 

 
 

 
III.1. Participació en altres centres 

[tornar a l’índex] 

 
Acord 118/2021, de 28 d’octubre, del Consell de Govern, pel qual s’aprova la participació de la UAB en 
l’empresa de Base Tecnològica INARI 
 

 
Acord 119/2021, de 28 d’octubre, del Consell de Govern, pel qual s’aprova la participació de la UAB en 
l’empresa de Base Tecnològica DENTALYTICS, S.L 
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IV.   Nomenaments  
i cessaments 

 
 
IV.1. Equip de govern i equip de suport   

[tornar a l’índex] 

 

IV.1.1. Cessaments  
 
Resolució de la rectora, de 7 de setembre de 2021, per la qual la senyora Maria Teresa Paramio Nieto cessa 
en el càrrec d’adjunta al vicerector de Relacions Internacionals. 

 
Resolució de la rectora, de 9 de setembre de 2020, per la qual el senyor Francisco Javier Lafuente cessa, a 
petició pròpia, en el càrrec de vicerector d’Innovació i de Projectes Estratègics. 
 
 
 

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

 

IV.2.1. Nomenaments  
 
Resolució del rector, de 6 d’octubre de 2021, per la qual nomena el senyor Antonio Gil Moreno director del 
Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia i de Medicina Preventiva i Salut Pública, amb efectes del dia 1 

de setembre de 2021. 
 
 

IV.2.2. Cessaments  
 

Resolució del rector, de 6 d’octubre de 2021, per la qual el senyor Antonio Mur Sierra cessa com a director 
del Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia i de Medicina Preventiva i Salut Pública, amb efectes del dia 
31 d’agost de 2021. 
 
 
 

 

IV.3. Representació en altres institucions   
[tornar a l’índex] 

 

IV.3.1. Nomenaments  
 
Resolució del rector, de 27 d’octubre de 2022, per la qual el senyor Joan Carbonell Manils cessa com a 
representant i delegat de la Universitat Autònoma de Barcelona al Consell de Centre de l’Escola Massana, Centre 

d’Art i Disseny, amb efecte del dia 24 d’octubre de 2021. 
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V.  Convocatòries  
i resolucions de places 

 
V.1. Personal acadèmic i personal investigador en formació 

[tornar a l’índex] 

 

V.1.1. Resolucions  
 
Resolució de la rectora, de 9 de setembre de 2020, per la qual nomena el senyor Ignacio Marco Sánchez 
catedràtic d’Universitat, del Departament de Medicina i Cirurgia Animals, a l’àrea de coneixement de Medicina i 
Cirurgia Animals. 

 
 

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

 

V.2.1. Convocatòries  
 

Resolució del vicerector d’Organització, per autorització del rector, de 5 d’octubre de 2021, per la qual es 
convoca concurs específic per a la provisió de 2 places de l’escala d’ajudants d’arxius i biblioteques (subgrup A2), 
segons es detalla: 
 

Codi Categoria Denominació Destinació Horari (teòric) 

F03359 A2 23.2 Gestor/a Suport Usuaris(*) 
Biblioteca de Medicina - Administració 

de Medicina 
9:00 – 17:00 

F02701 A2 23.2 
Gestor/a de Publicacions 

Periòdiques 

Biblioteca d’Humanitats i Cartoteca 

General - Administració de Lletres i de 
Psicologia 

9:00 – 17:00 

 
(*) Disponibilitat de mobilitat a qualsevol campus de l’Administració de Centre de Medicina 
 
Resolució del vicerector d’Organització, per autorització del rector, de 5 d’octubre de 2021, per la qual es 
convoca concurs específic per a la provisió d’un aplaça de l’escala tècnica de gestió (subgrup A1), segons es detalla: 
 

Codi Categoria Denominació Unitat funcional Horari (teòric) 

F02501 A1 23 Cap d’administració Institut de Ciències de l’Educació (ICE) 9:00 – 17:00 

 

 

V.2.2. Resolucions  
 

Resolució de la cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 4 
d’octubre de 2021, per la qual es concedeix a la senyora Emma Rossinyol Casals, personal laboral (tècnica superior 

LG1Q), l’excedència voluntària per interès particular, amb efectes del dia 1 de setembre de 2021. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 4 
d’octubre de 2021, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora Isabel Rodríguez Fernàndez, funcionària de 
carrera, d’acord amb allò que estableix la resolució de Gerència de 27 de juliol de 2021, i es recataloga la plaça 
F01789 d’administratiu/iva responsable de programació docent de la Gestió Acadèmica de l’Administració de Serveis 
del Campus de Sabadell, grup C1, nivell 22.1, en gestor/a de programació docent, grup A2/C1, nivell 22.1, amb 

efectes del dia 1 d’agost de 2021. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 4 
d’octubre de 2021, per la qual s’autoritza la reincorporació de la senyora Sira Sempere Nacher al servei actiu de 
l’escala d’auxiliars administratius (C2.16.2), amb efectes del dia 1 de setembre de 2021, i se li concedeix l’excedència 
per cura d’una filla menor de tres anys, amb efectes del dia 1 de setembre de 2021 i fins com a màxim el dia 25 de 

febrer de 2022. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 4 
d’octubre de 2021, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, la senyora Esther Rodríguez Oliver, per ocupar 
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la plaça F03449 (C1.22.1) d’administrativa responsable amb destinació a la Unitat Tècnica de Doctorat de Escola de 
Doctorat, amb efectes del dia 13 de setembre de 2021. 
 

Resolució de la cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 4 
d’octubre de 2021, per la qual s’adscriu, en comissió de serveis la senyora Esther Rodríguez Oliver, administrativa 
de la Unitat Tècnica de Doctorat de l’Escola de Doctorat, titular de la plaça F09941 (C1.18.1), per ocupar la plaça 
F05031 (C1.22.1) d’administrativa responsable de la Unitat Tècnica de Doctorat de l’Escola de Doctorat, amb efectes 
del dia 7 de juny de 2021, i fins el dia 12 de setembre de 2021. 
 

Resolució de la cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 4 
d’octubre de 2021, per la qual es cessa i es deixa sense efectes el nomenament de la senyora Myra Ronzoni, de 
funcionària interina de l’escala administrativa (C1.16.1), amb efectes del dia 12 de setembre de 2021. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 4 

d’octubre de 2021, per la qual s’adscriu en comissió de serveis la senyora Patrícia Maria Garcia del Pino, funcionària 
de l’escala administrativa i titular de la plaça F08117 (C1.16S) del Servei d’Activitat Física, per ocupar la plaça 

F05323 (C1.18.1) d’administrativa de la Unitat de Personal Acadèmic de l’Àrea de Gestió de Persones, amb efectes 
del dia 23 de setembre de 2021, i es tanca la seva adscripció provisional a la Unitat de Personal Acadèmic de l’Àrea 
de Gestió de Persones, amb efectes del dia 22 de setembre de 2021. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 4 
d’octubre de 2021, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora Emília Pagès Buisan, funcionària de l’escala 
administrativa, d’acord amb allò que estableix la resolució de Gerència de 27 de juliol de 2021, i es recataloga la 

plaça F02469 d’administratiu/iva de l’Administració de Serveis i Projectes Específics, grup C1, nivell 18.1s, en 
administratiu/iva responsable, grup C1, nivell 22.1s, amb efectes del dia 1 d’agost de 2021. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 4 
d’octubre de 2021, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora Montserrat Busquets Soler, funcionària de 

l’escala de gestió, d’acord amb allò que estableix la resolució de Gerència de 27 de juliol de 2021, i es recataloga la 

plaça F01337 de gestor/a de sistemes documentals de la Unitat Tècnica de Projectes del Servei de Biblioteques, 
grup A2, nivell 23.1, en gestor/a de sistemes documentals, grup A2, nivell 24.1, amb efectes del dia 1 d’agost de 
2021. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 4 
d’octubre de 2021, per la qual s’adscriu, amb caràcter provisional, la senyora Amparo González Prieto, a la plaça 
F01145 (C1.21) de la Unitat d’Assessorament i Atenció a l’Usuari de l’Àrea d’Afers Acadèmics, amb efectes del dia 

1 de setembre de 2021, i es deixa sense efectes la seva adscripció provisional a la plaça F01157 (C1.22.1) 
d’administratiu o d’administrativa responsable de la Unitat Tècnica de Processos Acadèmics de l’Àrea d’Afers 
Acadèmics, amb efectes del dia 31 d’agost de 2021. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 4 
d’octubre de 2021, per la qual s’adscriu en comissió de serveis la senyora Paloma Heredia Ruiz, administrativa de 
l’Oficina de Qualitat Docent, titular de la plaça F06187 (C1.16.1), per ocupar la plaça F02643 (C1.22.1) 

d’administrativa responsable de l’Oficina de Qualitat Docent, amb efectes del dia 1 de setembre de 2021. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 4 
d’octubre de 2021, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, la senyora Júlia Marsal Clavé, per ocupar la plaça 
F01157 (C1.22.1) d’administrativa responsable de la Unitat Tècnica de Processos Acadèmics de l’Àrea d’Afers 
Acadèmics, amb efectes del dia 1 de setembre de 2021. 

 
Resolució de la cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 4 
d’octubre de 2021, per la qual s’encarrega, amb caràcter provisional i per acumulació de tasques, de les funcions 
i responsabilitats de la plaça F01931 (C1.22.1) d’administrativa responsable del Departament de Biologia Cel·lular, 
Fisiologia i Immunologia de l’Administració de Medicina a la senyora Olga Jiménez Rodríguez, amb efectes del dia 1 
de setembre de 2021, i se li aplica un complement personal de durada determinada, amb efectes del dia 1 de 
setembre de 2021, i mentre duri aquesta acumulació de tasques. 

 
Resolució de la cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 4 

d’octubre de 2021, per la qual s’adscriu en comissió de serveis la senyora Maria Mercè Audi Prieto, administrativa 
de l’Equip de Suport Administratiu Transversal de l’Àrea d’Afers Acadèmics, titular de la plaça F01137 (C1.18.1), per 
ocupar la plaça F01161 (C1.21) d’administrativa especialista de la Unitat Tècnica de Processos Acadèmics de l’Àrea 
d’Afers Acadèmics, amb efectes del dia 1 de setembre de 2021. 
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Butlletí Oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona 

Resolució de la cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 5 
d’octubre de 2021, per la qual es rescindeix el nomenament de la senyora Montserrat Ruiz Molina, de funcionària 
interina de l’escala de gestió (A2.24.5), amb efectes del dia 19 de setembre de 2021, i s’autoritza la seva 

reincorporació al servei actiu de l'escala administrativa, adscrivint-la provisionalment a la plaça F05073 (C1.22.1) 
de secretària de direcció de l’Administració de Serveis de l’Administració d’Espais de la Zona Cívica, amb efectes del 
dia 20 de setembre de 2021. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització del rector, de 7 d’octubre de 2021, 
per la qual es resol parcialment la convocatòria de concurs específic per a la provisió de 5 places de l’escala de 

gestió, segons es detalla: 
 

1. Declarar deserta la plaça F03491 de gestor o gestora d’afers acadèmics i de serveis amb destinació a 
l’Administració de Centre de l’Escola d’Enginyeria. 

 

2. Declarar deserta la plaça F01431 de gestor o gestora d’afers acadèmics amb destinació a l’Administració de 
Centre de Medicina. 

 
3. Declarar deserta la plaça F01563 de gestor o gestora de programació docent amb destinació a l’Administració 

de Centre de Ciències de la Comunicació. 
 

4. Declarar deserta la plaça F01671 de gestor o gestora de programació docent amb destinació a l’Administració 
de Centre de Lletres i de Psicologia. 

 

Resolució de la cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 26 de 
novembre de 2021, per la qual s’encarrega, amb caràcter provisional, a Sílvia Martínez-Quintanilla Morilla, titular 
de la plaça F01625 (A2.23.3) de gestora econòmica de la Gestió Econòmica de l’Administració de Veterinària, les 
funcions de major responsabilitat com a cap d’administració de l’Institut de Ciències de l’Educació, amb efectes del 
dia 2 de novembre de 2021. 

 

Resolució de la cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 26 
d’octubre de 2021, per la qual s’encarrega, amb caràcter provisional, a Maria Carme Izquierdo Horrillo, titular de 
la plaça F01787 (A2.22) de gestora d’afers acadèmics de la Gestió Acadèmica de l’Administració de Serveis del 
Campus de Sabadell, les funcions de la plaça F01779 (A2.24.2) de gestora acadèmica de l’Administració de Serveis 
del Campus de Sabadell, amb efectes del dia 1 d’octubre de 2021 i fins que es cobreixi de manera definitiva. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 26 

d’octubre de 2021, per la qual s’encarrega, amb caràcter provisional, i per acumulació de tasques, a Lourdes 
Collazos Salgado, titular de la plaça F06037 (A2.23.3) de gestora econòmica de la Gestió Econòmica de la Facultat 
de Biociències de l’Administració de Ciències i Biociències, les funcions de la plaça F01625 (A2.23.3) de gestora 
econòmica de la Gestió Econòmica de l’Administració de Veterinària, amb efectes del dia 25 d’octubre de 2021 i fins 
que es cobreixi de manera definitiva. 
 
Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, de 28 d’octubre de 2021, 

per la qual es manté al senyor José Antonio Lorenzo Ajo a l’Administració de Centre de l’Escola d’Enginyeria per dur 
a terme la finalització dels projectes en curs i se li manté el nivell retributiu de LG1B des de el dia 13 d’octubre de 
2021  fins el dia 31 de desembre de 2021. 
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