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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 57/2021, de 16 de novembre, del Plenari del Consell Social 

 
Exposició de motius 

 
Atesa les peticions d’extinció de títols de màster universitari que han estat presentades pels centres corresponents   
(document 1,   document 2 i document 3). 
 
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
 

Vist el que disposa el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 
universitaris oficials. 
 
Vist el que disposa l’article 64.e dels Estatus de la UAB sobre la creació de títols universitaris oficials. 
 
Vist  l’article  88.b  de  la  Llei  1/2003,  de  19  de  febrer,  d’universitats  de Catalunya. 

 
Vist l’article 29.1.b del Reglament de funcionament i organització del Consell Social de la UAB. 
 
Vist que en la reunió del Consell de Govern de la UAB de 30 de setembre de 2021 ha pres l’acord 97/2021, en virtut 
del qual s’acorda l’extinció d’estudis de màster universitaris i elevar la proposta al Consell Social de la UAB. 
 
Vist que en la reunió de  la Comissió Acadèmica del Consell Social de 5 d’octubre s’ha pres l’acord CA 31/2021 que 

estableix el següent: Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) Aprovar  
l’extinció  dels  títols  de  màster  universitaris  següents:  a) Electroquímica, Ciència i Tecnologia i b) Erasmus 
Mundus en Enginyeria Fotònica, Nanofotònica i Biofotònica /EuropeanMaster in Photonics Engineering Nanophotonics 
and Biophotonics. 2) Encarregar la vicerectora 
 
’Estudis i d’Innovació Docent l'execució i el seguiment del punt primer d’aquest acord. 3) Comunicar el present acord 
a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 

 
Atesa la proposta de la vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent 
 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic de la UAB. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions i la documentació continguda en la part expositiva, 

 
S'acorda : 
 
1)  Aprovar l’extinció dels títols de màster universitaris següents: 
 
    a) Electroquímica, Ciència i Tecnologia.  
 

    b) Erasmus Mundus en Enginyeria Fotònica, Nanofotònica i Biofotònica/EuropeanMaster in Photonics  Engineering 
Nanophotonics and Biophotonics.  

 
2)  Encarregar la vi cerectora d’Estudis i d’In novació Docent l'execució i el seguiment del punt primer d’aquest 
acord. 
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3)  Comunicar el present acord a la viceg erent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-lo efectiu. 
 

  
Acord 58/2021, de 16 de novembre, del Plenari del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 
Vistes les peticions de creació de títols de màster propis, experts i de diplomes de postgrau que han estat 

presentades a l’Escola de Postgrau, i vista la documentació justificativa corresponent que acredita que les propostes 
de creació reuneixen els requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus de títols (document 1, document 
2 i document 3 ). 
 
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. 
 

Vistos els articles 64.f i 171.1 dels Estatuts de la UAB sobre la creació de titulacions pròpies de la UAB. 
 
Vist l’article 29.1.a del reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Vist  l’acord  98/2021  pres  en  la  reunió  del  Consell  de  Govern  de  30  de setembre de 2021, en virtut del qual 
s’aprova la creació de màsters propis, experts   i diplomes de postgrau i elevar la proposta al Consell Social de la 
UAB. 

 
Vist l’acord CA 33/2021 pres en la reunió de la Comissió Acadèmica del Consell Social del    5 d’octubre    de 2021, 
que estableix: Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) Aprovar la 
creació del títol de màster propi en Degrowth: Ecology, Economics and Policy . 2) Aprovar la creació del títol de 
diploma de postgrau següent: 

 

-Diploma  de  postgrau  en  Atenció  al  Pacient  amb  Sistemes  de  Suport 
 
Respiratori no Invasiu (SRNI). 3) Aprovar la creació del títol d’expert següent: 
 
- Expert en Neurorehabilitació en Rehabilitació Funcional de persones afectades per una gran discapacitat d’origen 
neurològic. 4)  Encarregar a la vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent l'execució i el seguiment dels acords primer 
a quart. 5) Comunicar els presents acords a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 

mesures necessàries per a fer-los efectius 
 
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  

 
1)  Aprovar  la  creació  del  títol de màster propi en  Degrowth:  Ecology, Economics and Policy  
 
2)  Aprovar la creació del títol de diploma de postgrau en Atenció al Pacient amb Sistemes de Suport Respiratori no 
Invasiu (SRNI).  
 

3)  Aprovar la creació del títol d’expert en Neurorehabilitació en Rehabilitació Funcional  de  persones  afectades  per 
un a  gran discapacitat   d’origen neurològic.  
 
4)  Encarregar a la vicerectora d’Estudis i d’In novació Docent l'execució i el seguiment dels punts primer, segon i 
tercer d’aquest acord.. 
 
5)  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 59/2021, de 16 de novembre, del Plenari del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 



BOUAB Núm. 200  -  Novembre / 2021     pàg. 4 
 

 

Butlletí Oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona 

Vista la proposta del vicerector de Recerca i de Transferència en relació amb la formalització d’un contracte de 
llicència exclusiva de patent i Know How associat a TRINAMIX GmbH, en qualitat de llicenciatària, on la  UNIVERISTAT 
AUTÒNOMA DE BARCELONA ostenta un 12,5 per 100 de la titularitat,  pel termini i les condicions establertes a 

l’informe d’idoneïtat  lliurat pel cap de l’oficina de valorització i patents de data 21 de setembre de 2021  (document 
1 -Confidencial a disposició dels membres de la Comissió del Consell Social a la Secretaria Tècnica del Consell Social 
-). 
 
Atès que la tecnologia llicenciada és fruit dels treballs del grup de recerca on l’Investigador Principal és el doctor 
Francesc Serra Graells, del Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics de la UAB.  

 
Vist l’article 89.k) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
Vistos els articles 204.1 i 206.2 c) dels Estatuts de la UAB, que qualifiquen els drets de la propietat immaterial de la 
UAB com a béns patrimonials que configuren el patrimoni de la Universitat. 

 
Vist l’article 64.q) dels Estatuts de la UAB. 

 
Vist l’article 55.3.g) i h) de la Llei 2/2011, de 4 de març, d’economia sostenible que estableix que la transmissió de 
drets sobre patents, ja sigui cessió de la titularitat de la mateixa, ja sigui concessió de llicències d’explotació sobre 
las mateixes, poden ésser adjudicades de forma directa quan resulti procedent per la peculiaritat o la naturalesa i 
característiques del dret o de la transmissió, com els casos de les llicències de ple dret. 
 
Vist l’article 28.2. apartat h, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social. 

 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Vist l’acord 105/2021 pres pel Consell de Govern de la UAB reunit el 30 de setembre de 2021, en virtut del qual 
s’acorda informar favorablement l’autorització per formalitzar un  contracte de llicència exclusiva de patent i Know 

How associat a TRINAMIX GmbH, en qualitat de llicenciatària, on la  UNIVERISTAT AUTÒNOMA DE BARCELONA 

ostenta un 12,5 per 100 de la titularitat, i elevar la proposta al Consell Social. 
 
Vist l’acord CE 109/2021 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social de la UAB de 8 d’octubre, en virtut del 
qual s’acorda informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1)Autoritzar la 
formalització d’un  contracte de llicència exclusiva de patent i Know How associat a TRINAMIX GmbH, en qualitat de 
llicenciatària, on la  UNIVERISTAT AUTÒNOMA DE BARCELONA ostenta un 12,5 per 100 de la titularitat,  pel termini 
i les condicions establertes a l’informe d’idoneïtat  lliurat pel cap de l’oficina de valorització i patents de data 21 de 

setembre de 2021 (document 1 -Confidencial a disposició dels membres de la Comissió del Consell Social a la 
Secretaria Tècnica del Consell Social -). 2)Encarregar al vicerector de Recerca i de Transferència que faci el 
seguiment de l’acompliment d’aquest acord. 3) Comunicar el present acord al vicegerent de Recerca, per tal que 
porti a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions i documentació continguda en la part expositiva, 
 

S'acorda : 
 
    Autoritzar la formalització d’un  contracte de llicència exclusiva de patent i Know How associat a TRINAMIX GmbH, 
en qualitat de llicenciatària, on la  UNIVERISTAT AUTÒNOMA DE BARCELONA ostenta un 12,5 per 100 de la titularitat,  
pel termini i les condicions establertes a l’informe d’idoneïtat  lliurat pel cap de l’oficina de valorització i patents de 
data 21 de setembre de 2021 (document 1 -Confidencial a disposició dels membres de la Comissió 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 al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-
lo efectiu. 
 

 
Acord 60/2021, de 16 de novembre, del Plenari del Consell Social 

 
Exposició de motius 
 
Vist l’informe dels comptes anuals agregats de l’exercici 2020 elaborat per l’empresa d’auditoria externa Faura-
Casas Auditors Consultors, S.L (document 1). 
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Atès l’article 28.4.b del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 

Vist l’acord CE 118/2021 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social de la UAB de 5 de novembre, en virtut 
del qual s’acorda: 1) La Comissió Econòmica es dona per assabentada de l’informe de comptes anuals agregats de 
la UAB corresponent a l’exercici 2020, d’acord amb el que consta en el document 1. 2)Presentar al Ple del Consell 
Social l’informe de comptes anuals agregats de la UAB corresponent a l’exercici 2020 per a la seva informació. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, es presenta l’informe de comptes anuals agregats de la UAB 

corresponent a l’exercici 2020 per a la seva informació i anàlisi, 
 
S'acorda (Acord PLE 60/2021): 
 
El Ple del Consell Social de la UAB es dona per assabentat de l’informe de comptes anuals agregats de la UAB 

corresponent a l’exercici 2020, d’acord amb el que consta en el document 1. 
 

 
Acord 61/2021, de 16 de novembre, del Plenari del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 
Vist l’article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica 
4/2007, de 12 d’abril. 

 
Vist l’article 89.e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB. 
 

Vist l’article 28.2.e del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 

 
Vist que el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net i la memòria econòmica de l’exercici 
2020 de la Fundació Privada Parc de Recerca UAB han estat aprovats en la reunió del Patronat de la Fundació de 30 
de juny de 2021. 
 
Vist l’acord CE 119/2012 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social de la UAB de 8 d’octubre, en virtut del 
qual s’acorda informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) Aprovar el 

balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis de patrimoni net i la memòria econòmica corresponents a l’exercici 
2020 de l’entitat dependent de la UAB Fundació Parc de Recerca UAB, d’acord amb el que consta al document 1. 2) 
Comunicar aquest acord al director general de la Fundació Parc de Recerca UAB, al vicerector d’Economia, al gerent 
i a la vicegerent de l’àmbit econòmic de la UAB. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  
 

S'acorda : 
 
    Aprovar el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis de patrimoni net i la memòria econòmica corresponents 
a l’exercici 2020 de l’entitat dependent de la UAB Fundació Parc de Recerca UAB, d’acord amb el que consta al 
document 1. 
 

    Comunicar aquest acord al director general de la Fundació Parc de Recerca UAB, al vicerector d’Economia, al 
gerent i a la vicegerent de l’àmbit econòmic de la UAB. 
 
 
Acord 62/2021, de 16 de novembre, del Plenari del Consell Social 
 
Exposició de motius 

 
Vist l’article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica 

4/2007, de 12 d’abril. 
 
Vist l’article 89.e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB. 
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Vist l’article 28.2.e del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 

Vist que el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net, i la memòria econòmica de l’exercici 
2020 de la UAB-Firms, SL han estat aprovats per la Junta General d’Accionistes de l’entitat reunida el 15 de juny de 
2021 (document 1 ). 
 
Vist l’acord CE 120/2021 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social de la UAB de 8 d’octubre, en virtut del 
qual s’acorda informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) Aprovar el 

balanç, el compte de resultats, l’estat d’ingressos i despeses reconegudes, l’estat de canvis en el patrimoni net i la 
memòria econòmica corresponents a l’exercici 2020 de l’entitat dependent de la UAB UAB-Firms, SL, d’acord amb 
el que consta al document 1. 2) Comunicar aquest acord al vicerector d’Economia, al gerent, a la vicegerent de 
l’àmbit econòmic de la UAB i a la vicepresidenta executiva de la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona. 
 

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

S'acorda : 
 
    Aprovar el balanç, el compte de resultats, l’estat d’ingressos i despeses reconegudes, l’estat de canvis en el 
patrimoni net i la memòria econòmica corresponents a l’exercici 2020 de l’entitat dependent de la UAB UAB-Firms, 
SL, d’acord amb el que consta al document 1. 
 
    Comunicar aquest acord al vicerector d’Economia, al gerent, a la vicegerent de l’àmbit econòmic de la UAB i a la 

vicepresidenta executiva de la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona. 
 
  
Acord 63/2021, de 16 de novembre, del Plenari del Consell Social 
 

Exposició de motius 

 
Vist l’article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica 
4/2007, de 12 d’abril. 
 
Vist l’article 89. e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB. 

 
Vist l’article 28.2.e del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Vist que el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net, i la memòria econòmica de l’exercici 
2020 de la Fundació Hospital Clínic Veterinari han estat aprovats en la reunió del Patronat de la Fundació de 28 de 
juny de 2021 (document 1). 
 

Vist l’acord CE 121/2012 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social de la UAB de 8 d’octubre, en virtut del 
qual s’acorda informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1)Aprovar el 
balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis de patrimoni net i la memòria econòmica corresponents a l’exercici 
2020 de l’entitat dependent de la UAB Fundació Hospital Clínic Veterinari, d’acord amb el que consta al document 1. 
2) Comunicar aquest acord al vicerector d’Economia, al gerent, a la vicegerent de l’àmbit econòmic de la UAB, a la 
vicepresidenta executiva de la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona i a la directora de l’Hospital Clínic 

Veterinari. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
S'acorda: 
 
    Aprovar el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis de patrimoni net i la memòria econòmica corresponents 

a l’exercici 2020 de l’entitat dependent de la UAB Fundació Hospital Clínic Veterinari, d’acord amb el que consta al 
document 1. 

 
    Comunicar aquest acord al vicerector d’Economia, al gerent, a la vicegerent de l’àmbit econòmic de la UAB, a la 
vicepresidenta executiva de la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona i a la directora de l’Hospital Clínic 
Veterinari. 
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Acord 64/2021, de 16 de novembre, del Plenari del Consell Social 
 

Exposició de motius 
 
Vist l’article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica 
4/2007, de 12 d’abril. 
 
Vist l’article 89.e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 

 
Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB. 
 
Vist l’article 28.2.e del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 

Vist que el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectius i la 
memòria econòmica de l’exercici 2020 de la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona han estat aprovats en la 

reunió del Patronat de la Fundació de 29 de juny de 2021 (document 1). 
 
Vist l’acord CE 122/2012 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social de la UAB de 8 d’octubre, en virtut del 
qual s’acorda informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) Aprovar el 
balanç, el compte de resultats, l’estat d’ingressos i despeses reconegudes, l’estat de canvis en el patrimoni net, 
l’estat de fluxos d’efectiu i la memòria econòmica corresponents a l’exercici 2020 de l’entitat dependent de la UAB 
Fundació Universitat Autònoma de Barcelona, d’acord amb el que consta al document 1. 2) Comunicar aquest acord 

al vicerector d’Economia, al gerent, a la vicegerent de l’àmbit econòmic de la UAB i a la vicepresidenta executiva de 
la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  
 

S'acorda : 

 
    Aprovar el balanç, el compte de resultats, l’estat d’ingressos i despeses reconegudes, l’estat de canvis en el 
patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu i la memòria econòmica corresponents a l’exercici 2020 de l’entitat 
dependent de la UAB Fundació Universitat  Autònoma de Barcelona, d’acord amb el que consta al document 1. 
 
    Comunicar aquest acord al vicerector d’Economia, al gerent, a la vicegerent de l’àmbit econòmic de la UAB i a la 
vicepresidenta executiva de la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona. 

 
  
Acord 65/2021, de 16 de novembre, del Plenari del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 
Vist l’article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica 

4/2007, de 12 d’abril. 
 
Vist l’article 89.e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB. 
 

Vist l’article 28.2.e del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Vist que el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectius i la 
memòria econòmica de l’exercici 2020 de la Fundació Alumni UAB han estat aprovats en la reunió del Patronat de la 
Fundació de 18 de juny de 2021 (document 1). 
 
Vist l’acord CE 123/2012 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social de la UAB de 8 d’octubre, en virtut del 

qual s’acorda informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) Aprovar el  
balanç, el compte de resultats, l’estat d’ingressos i despeses reconegudes, l’estat de canvis en el patrimoni net, 

l’estat de fluxos d’efectiu i la memòria econòmica corresponents a l’exercici 2020 de l’entitat dependent de la UAB 
Fundació Alumni UAB, d’acord amb el que consta al document 1. 2) Comunicar aquest acord al vicerector d’Economia, 
al gerent, a la vicegerent de l’àmbit econòmic de la UAB, a la vicepresidenta executiva de la Fundació Universitat 
Autònoma de Barcelona i a la directora de la Fundació Alumni UAB. 
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Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  
 
S'acorda : 

 
    Aprovar el balanç, el compte de resultats, l’estat d’ingressos i despeses reconegudes, l’estat de canvis en el 
patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu i la memòria econòmica corresponents a l’exercici 2020 de l’entitat 
dependent de la UAB Fundació Alumni UAB, d’acord amb el que consta al document 1. 
 
    Comunicar aquest acord al vicerector d’Economia, al gerent, a la vicegerent de l’àmbit econòmic de la UAB, a la 

vicepresidenta executiva de la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona i a la directora de la Fundació Alumni 
UAB. 
 
  
Acord 66/2021, de 16 de novembre, del Plenari del Consell Social 

 
Exposició de motius 

 
Vist l’article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica 
4/2007, de 12 d’abril. 
 
Vist l’article 89.e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB. 

 
Vist l’article 28.2.e del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Vist que el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net, i la memòria econòmica de l’exercici 
2020 de la Fundació Autònoma Solidària han estat aprovats en la reunió del Patronat de la Fundació de 9 de juny 

de 2021 (document 1). 

 
Vist l’acord CE 124/2012 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social de la UAB de 8 d’octubre, en virtut del 
qual s’acorda informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) Aprovar el 
balanç, el compte de resultats, l’estat d’ingressos i despeses reconegudes, l’estat de canvis en el patrimoni net i la 
memòria econòmica corresponents a l’exercici 2020 de l’entitat dependent de la UAB Fundació Autònoma Solidària, 
d’acord amb el que consta al document 1. 2) Comunicar aquest acord al vicerector d’Economia, al gerent, a la 
vicegerent de l’àmbit econòmic de la UAB i a la vicepresidenta executiva de la Fundació Universitat Autònoma de 

Barcelona i al director de la Fundació Autònoma Solidària. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  
 
S'acorda : 
 
    Aprovar el balanç, el compte de resultats, l’estat d’ingressos i despeses reconegudes, l’estat de canvis en el 

patrimoni net i la memòria econòmica corresponents a l’exercici 2020 de l’entitat dependent de la UAB Fundació 
Autònoma Solidària, d’acord amb el que consta al document 1. 
 
    Comunicar aquest acord al vicerector d’Economia, al gerent, a la vicegerent de l’àmbit econòmic de la UAB a la 
vicepresidenta executiva de la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona i al director de la Fundació Autònoma 
Solidària. 

 
 
Acord 67/2021, de 16 de novembre, del Plenari del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 
Vist l’article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica 

4/2007, de 12 d’abril. 
 

Vist l’article 89.e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB. 
 
Vist l’article 28.2.e del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
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Vist que el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectius i la 
memòria econòmica de l’exercici 2020 de la Fundació Salut i Envelliment han estat aprovats en la reunió del Patronat 

de la Fundació de 16 de juny de 2021 (document 1). 
 
Vist l’acord CE 125/2012 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social de la UAB de 8 d’octubre, en virtut del 
qual s’acorda informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1)Aprovar el 
balanç, el compte de resultats, l’estat d’ingressos i despeses reconegudes, l’estat de canvis en el patrimoni net, 
l’estat de fluxos d’efectiu i la memòria econòmica corresponents a l’exercici 2020 de l’entitat dependent de la UAB 

Fundació Salut i Envelliment, d’acord amb el que consta al document 1. 2) Comunicar aquest acord al vicerector 
d’Economia, al gerent, a la vicegerent de l’àmbit econòmic de la UAB i a la vicepresidenta executiva de la Fundació 
Universitat Autònoma de Barcelona. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  

 
S'acorda : 

 
    Aprovar el balanç, el compte de resultats, l’estat d’ingressos i despeses reconegudes, l’estat de canvis en el 
patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu i la memòria econòmica corresponents a l’exercici 2020 de l’entitat 
dependent de la UAB Fundació Salut i Envelliment UAB, d’acord amb el que consta al document 1. 
 
    Comunicar aquest acord al vicerector d’Economia, al gerent, a la vicegerent de l’àmbit econòmic de la UAB i a la 
vicepresidenta executiva de la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona. 

 
 
Acord 68/2021, de 16 de novembre, del Plenari del Consell Social 
 
Exposició de motius 

 

Vist l’article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica 
4/2007, de 12 d’abril. 
 
Vist l’article 89.e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB. 
 

Vist l’article 28.2.e del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Vist que el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net, i la memòria econòmica de l’exercici 
2020 de la Fundació Wassu han estat aprovats en la reunió del Patronat de la Fundació de 9 de juny de 2021. 
(document1) 
 
Vist l’acord CE 126/2012 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social de la UAB de 8 d’octubre, en virtut del 

qual s’acorda informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) Aprovar el 
balanç, el compte de resultats, l’estat d’ingressos i despeses reconegudes, l’estat de canvis en el patrimoni net i la 
memòria econòmica corresponents a l’exercici 2020 de l’entitat dependent de la UAB Fundació Wassu, d’acord amb 
el que consta al document 1. 2) Comunicar aquest acord al vicerector d’Economia, al gerent, a la vicegerent de 
l’àmbit econòmic de la UAB i a la vicepresidenta executiva de la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
S'acorda : 
 
    Aprovar el balanç, el compte de resultats, l’estat d’ingressos i despeses reconegudes, l’estat de canvis en el 
patrimoni net i la memòria econòmica corresponents a l’exercici 2020 de l’entitat dependent de la UAB Fundació 
Wassu, d’acord amb el que consta al document 1. 

    Comunicar aquest acord al vicerector d’Economia, al gerent, a la vicegerent de l’àmbit econòmic de la UAB i a la 
vicepresidenta executiva de la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona. 

 
  
Acord 69/2021, de 16 de novembre, del Plenari del Consell Social 
 
Exposició de motius 
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Vist l’article 89.c de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 
 

Vist l’article 64.l dels Estatuts de la UAB. 
 
Vist l’article 29.2.c del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Vist l’acord CE 131/2021 2012 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social de la UAB de 8 d’octubre, en virtut 
del qual s’acorda informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) Aprovar el 

document “Criteris bàsics per a l’elaboració del Pressupost de la UAB 2022”, d’acord amb el que consta en el 
document 1. 2) Encarregar la Gerència que elabori la proposta d’avantprojecte de pressupost de la UAB per 2022, 
d’acord amb els criteris un cop aprovats pel Consell Social. 3) Encarregar al gerent l'execució i el seguiment d’aquest 
acord. 
 

Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  
 
S'acorda : 
 
    Aprovar el document “Criteris bàsics per a l’elaboració del Pressupost de la UAB 2022”, d’acord amb el que consta 
en el document 1. 
 

    Encarregar la Gerència que elabori la proposta d’avantprojecte de pressupost de la UAB per 2022, d’acord amb 
els criteris un cop aprovats pel Consell Social. 
 
    Encarregar al gerent l'execució i el seguiment d’aquest acord. 
 

    Comunicar el present acord al vicerector d’Economia, al gerent i a la vicegerent d’Economia per tal que porti a 

terme les mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 
  
Acord 70/2021, de 16 de novembre, del Plenari del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 

Vist que l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) és una associació sense ànim de lucre, formada per 
les universitats de Catalunya finançades bàsicament amb càrrec als pressupostos de la Generalitat de Catalunya, 
que se sotmeten a l’aplicació del que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de 
Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, 
i els seus estatuts. 
 
Vist que en l’Assemblea General de l’ACUP realitzada el 28 de maig de 2021 es va aprovar la modificació dels Estatuts 

de l’associació, la ratificació dels quals està pendent de ser aprovada pels òrgans de govern de les universitats. 
 
Vist l’article 5 dels Estatuts de l’ACUP, que estableix que són membres de l’ACUP totes les universitats catalanes 
finançades bàsicament amb càrrec als pressupostos de la Generalitat de Catalunya. 
 
Vist l’article 9 dels Estatuts de l’ACUP, que estableix que l’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’Associació i que 

en formen part els rectors i les rectores de les universitats i els presidents i les presidentes dels consells socials de 
les universitats membres. 
 
Vist l’article 22 dels Estatuts de l’ACUP, el qual estableix que la Taula dels Consells Socials és l’òrgan intern que 
integra els presidents i les presidentes dels consells socials de les universitats públiques; i que la Taula estableix un 
àmbit de coordinació propi per promoure la col·laboració i l’intercanvi d’experiències amb l’objectiu de millorar la 
seva funció d’articular la participació de la societat a les universitats. 

 
Vist que en el marc de l’ACUP, les funcions de la Taula dels Consell Social seran: a) Impulsar activitats que permetin 

reforçar la presència i participació dels Consells Socials, tant en la societat com a la Universitat; b) Proposar i 
encarregar estudis temàtics dels àmbits d’interès propi sobre la relació de la Universitat amb el seu entorn que 
permetin fonamentar i impulsar polítiques que reforcin el retorn social de l’activitat universitària; c) Preparar les 
reunions i trobades amb els diferents agents socials i administracions per transmetre i recollir les inquietuds i 
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posicionaments dels consells socials; d) Acordar la comunicació i posicionament dels Consells sobre els aspectes 
rellevants de l’actualitat universitària. 
 

Vist l’article 31 dels Estatuts de l’ACUP, que estableix que els recursos de l’associació es nodreixen, entre d’altres, 
de les quotes que fixa l’Assemblea General per als seus membres, que és d’import de 6.000 euros anuals per als 
Consells Socials. 
 
Atès que per a la coordinació i execució dels assumptes que s’abordin des de la Taula dels Consell Socials, es 
procedeix a la contractació d’una persona que exerceixi aquestes funcions, actuant coordinadament amb tots els 

consells socials. Vist que la contractació d’aquesta persona és per al període 1 d’octubre de 2021- 31 de gener de 
2022 i que el cost imputable al Consell Social de la UAB és de 2.218€ per al període esmentat. Es contempla la 
possibilitat de mantenir la contractació de la persona indicada, amb contractes anuals, fins a 4 anys. 
 
Vist que des del Consell Social de la UAB es valora com a important formar part de l’esmentada Taula, en tant i en 

quant està previst que des d’aquesta es realitzi un estudi objectiu sobre el valor afegit que poden aportar els consells 
socials a les universitats, el qual es compartiria a nivell estatal per fer-lo arribar al Ministeri d’Universitats perquè 

sigui tingut en compte en la redacció de l’avantprojecte de la LOSU. 
 
Vist que qualsevol col·laboració futura del Consell Social de la UAB (més enllà del 2021) en les despeses derivades 
de la contractació de la persona que coordini i executi els assumptes encarregats per la Taula de Consells Socials en 
el marc de l’ACUP, resta condicionada als resultats obtinguts fins a la data de 31 de gener de 2022 i a l’acord que 
correspongui del Ple del Consell Social de la UAB. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a instàncies del president del Consell Social, 
 
S'acorda : 
 
    Aprovar destinar 2.218 euros a l’ l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) en l’any 2021 en concepte 

de la contractació d’una persona  que dugui a terme el treball científic i tècnic que comprèn un conjunt de tasques 

dirigides a donar suport i assessorament als presidents i presidentes dels consells socials de les universitats 
públiques catalanes i els encàrrecs específics que aquests li facin en el marc de la Taula de Consells Socials de 
l’ACUP. 
 
    Qualsevol col·laboració futura del Consell Social de la UAB (més enllà del 2021) en les despeses derivades de la 
contractació de la persona que coordini i executi els assumptes encarregats per la Taula de Consells Socials en el 
marc de l’ACUP, resta condicionada als resultats obtinguts fins a la data de 31 de gener de 2022 i a l’acord que 

correspongui del Ple del Consell Social de la UAB. 
 
    Comunicar el punt primer d’aquest acord al president i el secretari executiu de l’Associació Catalana d’Universitats 
Públiques, als efectes de les gestions que siguin oportunes. 
 
  
Acord 71/2021, de 16 de novembre, del Plenari del Consell Social 

 
Exposició de motius 
 
Vist l’article 96 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 
 
Vist l’article 7.4 del Reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la Universitat Autònoma de 

Barcelona. 
 
Vist l’acord PLE 24/2021 de la reunió plenària del Consell Social de 19 de maig de 2021, que estableix el següent: 
1) Aprovar la modificació de l’acord PLE 64/2020 pres en la reunió plenària del Consell Social de 17 de desembre, 
en el sentit de destinar, en l’any 2021 i en el marc de la iniciativa NextGenerationEU, 20.000 euros en concepte de 
l’aportació de la UAB en l’any 2021 per a dur a terme la iniciativa Barcelona Deep Tech Hub fruit de l’aliança entre 
Barcelona Activa i les set universitats públiques catalanes per abordar l’esmentada iniciativa. 2) Comunicar el present 

acord al Cap del Gabinet del Rectorat de la UAB. 
 

Vist l’acord PLE 25/2021 del Ple del Consell Social realitzat el 19 de maig de 2021, pel qual s’aprova el pressupost 
del Consell Social corresponent a l’any 2021, el qual inclou una partida de 20.000 euros destinats al programa 
Barcelona Deep Tech Hub. 
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Atès que el conveni signat entre la UAB i Barcelona Activa contempla dos representants, per a cada universitat 
participant en el projecte, en el Comitè Promotor del programa i que el Consell Social i el vicerectorat d’Innovació i 
Transferència han convingut que una de les persones assisteixi en representació del Consell Social de la UAB. 

 
Atès que el president del Consell Social de la UAB, d’acord amb la senyora Mariona Serra Pagès, proposa el 
nomenament de la senyora Mariona Serra pagès com a representant del Consell Social en el Comitè Promotor del 
programa Barcelona Deep Tech Hub. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a instàncies del president del Consell Social,  

 
S'acorda : 
 
    Aprovar el nomenament de la senyora Mariona Serra Pagès com a representant del Consell Social de la UAB en 
el Comitè Promotor del programa Barcelona Deep Tech Hub. 

    Comunicar el punt primer d’aquest acord al vicerector d’Innovació i Transferència als efectes de les gestions que 
siguin oportunes. 

 
 
 

I.2. Comissions del Consell Social 
 

I.2.1. Comissió Acadèmica 
[tornar a l’índex] 

 
Acord 33/2021, de 25 de novembre, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 
 
S'acorda  
 

Aprovar l’acta de la sessió de la Comissió Acadèmica reunida el dia 5 d'octubre de 2021. 
  
 
Acord 34/2021, de 25 de novembre, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 

Vista la normativa sobre el règim de permanència als estudis oficials de grau i de màster de la UAB aprovada pel 
Consell Social el dia 20 de juny de 2011. 
 
Atès l’article 30.3.b del Reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Vistos els recursos i les al·legacions presentades sobre règim de permanència pels alumnes de la UAB següents: 
 

    NIA 1495089, estudiant de Grau en Microbiologia a la Facultat de Biociències, segons consta en el document 1. 
    NIA 1333345, estudiant de Grau en Biologia a la Facultat de Biociències, segons consta en el document 2. 
    NIA 1361548, estudiant de Màster Universitari en Recerca i Intervenció Psicosocial a la Facultat de Psicologia, 
segons consta en el document 3. 
    NIA 1277079, estudiant del Grau en Enginyeria Química, a l’Escola d’Enginyeria de la UAB, segons consta en el 
document 4. 

    NIA 1362645, estudiant del Màster en Literatura Comparada i Estudis Culturals, a la Facultat de Filosofia i Lletres, 
segons consta en el document 5. 
    NIA 1401929, estudiant del Màster en Estudis Avançats de llengua i Literatura Catalanes, a la Facultat de Filosofia 
i Lletres, segons consta en el document 6. 
    NIA 1432826, estudiant del Grau en Llengua i Literatura Catalanes, a la Facultat de Filosofia i Lletres, segons 
consta en el document 7. 
    NIA 1391714, estudiant del Grau en Enginyeria Informàtica a l’Escola d’Enginyeria de la UAB, segons consta en 

el document 8. 
    NIA 1365589, estudiant del Grau en Enginyeria Informàtica a l’Escola d’Enginyeria de la UAB, segons consta en 

el document 9. 
    NIA 2049214, estudiant del Grau en Història, a la Facultat de Filosofia i Lletres, segons consta en el document 
10. 
    NIA 1358792, estudiant del Grau en Estudis d’Anglès i Francès, a la Facultat de Filosofia i Lletres, segons consta 
en el document 11. 
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    DNI 07070153E, estudiant del Grau en Infermeria, a l’Escola d’infermeria Gimbernat, segons consta en el 
document 12 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
S’acorda  
 
    Emetre un informe desfavorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat 
dels estudis de grau en Microbiologia, presentat per l’estudiant amb NIA 1495089 de la Facultat de Biociències, per 

tal de donar acompliment al que estableix els articles 3.3 i 3.8 de la Normativa sobre Règim de Permanència als 
Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i considerar que les al·legacions que ha fet l’estudiant no justifiquen 
la concessió d’una autorització de matrícula de les assignatures, i per tant, no autoritzar que l’estudiant pugui 
matricular-se en el curs 2021-2022. 
 

    Emetre un informe favorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat dels 
estudis de grau en Biologia , presentat per l’estudiant amb NIA 1333345 de la Facultat de Biociències, per tal de 

donar acompliment al que estableix els articles 3.3 i 3.8 de la Normativa sobre Règim de Permanència als Estudis 
Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i considerar que les al·legacions que ha fet l’estudiant justifiquen la concessió 
d’una autorització de matrícula de l’assignatura 100807- Fisiologia Animal: Neurofisiologia i Endocrinologia, i per 
tant, autoritzar que l’estudiant pugui matricular-se en el curs 2021-2022. 
 
    Emetre un informe desfavorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat 
dels estudis Màster Universitari en Recerca i Intervenció Psicosocial, presentat per l’estudiant amb NIA 1361548 de 

la Facultat de Psicologia, per tal de donar acompliment al que estableix els articles 3.4 i de la Normativa sobre Règim 
de Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i considerar que les al·legacions que ha fet 
l’estudiant no justifiquen la concessió d’una autorització de matrícula de l’assignatura Treball de Fi de Màster, i per 
tant, no autoritzar que l’estudiant pugui matricular-se en el curs 2021-2022. 
 

    Emetre un informe favorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat dels 

estudis de grau en Enginyeria Química, presentat per l’estudiant amb NIA 1277079 de l’Escola d’Enginyeria, per tal 
de donar acompliment al que estableix els articles 3.3 i 3.8 de la Normativa sobre Règim de Permanència als Estudis 
Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i considerar que les al·legacions que ha fet l’estudiant justifiquen la concessió 
d’una autorització de matrícula de les assignatures 102445-Control, Instrumentació i Automatismes de 6 ECTS; i 
102441-Termotècnia de 3 ECT,i per tant, autoritzar que l’estudiant pugui matricular-se en el curs 2021-2022. 
 
    Emetre un informe desfavorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat 

dels estudis Màster Universitari en Literatura Comparada: Estudis Literaris i Culturals , presentat per l’estudiant amb 
NIA 1362645de la Facultat de Filosofia i Lletres, per tal de donar acompliment al que estableix els articles 3.4 i de 
la Normativa sobre Règim de Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i considerar que les 
al·legacions que ha fet l’estudiant no justifiquen la concessió d’una autorització de matrícula pel curs 21-22, i per 
tant, no autoritzar que l’estudiant pugui matricular-se en el curs 2021-2022. 
 
    Emetre un informe desfavorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat 

dels estudis Màster Estudis Avançats de Llengua i Literatura Catalanes , presentat per l’estudiant amb NIA 1401929 
de la Facultat de Filosofia i Lletres, per tal de donar acompliment al que estableix els articles 3.4 i de la Normativa 
sobre Règim de Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i considerar que les al·legacions que 
ha fet l’estudiant no justifiquen la concessió d’una autorització de matrícula pel curs 21-22, i per tant, no autoritzar 
que l’estudiant pugui matricular-se en el curs 2021-2022. 
 

    Emetre un informe favorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat dels 
estudis de grau Llengua i Literatura Catalanes, presentat per l’estudiant amb NIA 1432826 de la Facultat de Filosofia 
i Lletres, per tal de donar acompliment al que estableix els articles 3.3 i 3.8 de la Normativa sobre Règim de 
Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i considerar que les al·legacions que ha fet l’estudiant 
justifiquen la concessió d’una autorització de matrícula de l’assignatura 100583 100583 Sintaxi de l’Espanyol: Oració 
Simple, i per tant, autoritzar que l’estudiant pugui matricular-se en el curs 2021-2022. 
 

    Emetre un informe favorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat dels 
estudis de grau en Enginyeria Informàtica, presentat per l’estudiant amb NIA 1391714 de l’Escola d’Enginyeria, per 

tal de donar acompliment al que estableix els articles 3.3 i 3.8 de la Normativa sobre Règim de Permanència als 
Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i considerar que les al·legacions que ha fet l’estudiant justifiquen la 
concessió d’una autorització de matrícula de l’assignatura 102746 Xarxes, i per tant, autoritzar que l’estudiant pugui 
matricular-se en el curs 2021-2022. 
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    Emetre un informe favorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat dels 
estudis de grau en Enginyeria Informàtica, presentat per l’estudiant amb NIA 1365589 de l’Escola d’Enginyeria, per 
tal de donar acompliment al que estableix els articles 3.3 i 3.8 de la Normativa sobre Règim de Permanència als 

Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i considerar que les al·legacions que ha fet l’estudiant justifiquen la 
concessió d’una autorització de matrícula de l’assignatura 102742 Tecnologies de Desenvolupament per a Internet 
i Web, i per tant, autoritzar que l’estudiant pugui matricular-se en el curs 2021-2022. 
 
    Emetre un informe favorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat dels 
estudis de grau en Història, presentat per l’estudiant amb NIA 2049214 de la Facultat de Filosofia i Lletres, per tal 

de donar acompliment al que estableix els articles 3.3 i 3.8 de la Normativa sobre Règim de Permanència als Estudis 
Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i considerar que les al·legacions que ha fet l’estudiant justifiquen la concessió 
d’una autorització de matrícula de l’assignatura Història Contemporània d’Espanya III. El Franquisme i la 
Democràcia, i per tant, autoritzar que l’estudiant pugui matricular-se en el curs 2021-2022. 
 

    Emetre un informe favorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat dels 
estudis de grau en Estudis d’Anglès i Francès, presentat per l’estudiant amb NIA 1358792 de la Facultat de Filosofia 

i Lletres, per tal de donar acompliment al que estableix els articles 3.3 i 3.8 de la Normativa sobre Règim de 
Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i considerar que les al·legacions que ha fet l’estudiant 
justifiquen la concessió d’una autorització de matrícula de l’assignatura 103355 Morfologia de la Llengua Francesa, 
i per tant, autoritzar que l’estudiant pugui matricular-se en el curs 2021-2022. 
 
    Emetre un informe favorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat dels 
estudis de grau en Infermeria, presentat per l’estudiant amb DNI 07070153E de l’Escola d’Infermeria de EUIF 

Gimbernat, per tal de donar acompliment al que estableix els articles 3.3 i 3.8 de la Normativa sobre Règim de 
Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i considerar que les al·legacions que ha fet l’estudiant 
justifiquen la concessió d’una autorització de matrícula de l’assignatura Treball de Fi de Grau, i per tant, autoritzar 
que l’estudiant pugui matricular-se en el curs 2021-2022. 
 

 

 

I.2.2. Comissió Econòmica 
[tornar a l’índex] 

 
 
Acord 129/2021, de 5 de novembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
S'acorda : 
 
 Aprovar l’acta de la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el dia 8 d'octubre de 2021. 

  
 
Acord 130/2021, de 5 de novembre, 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 
Programa UAB Barcelona Summer School per al curs 2021-2022 (document 1) i el document comparatiu de les 
tarifes del curs 2020-2021 i 2021-2022 (document 2). 
 
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 (Acord CE 130/2021): 
 

1)    Aprovar les tarifes del Programa UAB Barcelona Summer School per al curs 2021-2022, d’acord amb el que 
consta en el document 1. 
 
2)    Comunicar aquest acord a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, als efectes de les gestions que siguin oportunes. 
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Acord 131/2021, de 5 de novembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 

 
Exposició de motius 
 
Vist l’article 89.c de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 
 
Vist l’article 64.l dels Estatuts de la UAB. 

 
Vist l’article 29.2.c del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Vist que en la reunió del Consell de Govern de 28 d’octubre està previst acordar: PRIMER. Aprovar la proposta dels 
“Criteris bàsics per a l’elaboració del Pressupost de la UAB 2022”, que s’annexa. 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 porti a 

terme les mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 
Prenent en consideració que la sessió del Consell de Govern de 28 d’octubre està pendent de celebrar-se i que l’acord 
CE 131/2021 resta condicionat a l’acord que es prengui en la sessió del Consell de Govern. 
 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, e 
 
S'acorda (acord CE 131/2021): 
 
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 

 

    Aprovar el document “Criteris bàsics per a l’elaboració del Pressupost de la UAB 2022”, d’acord amb el que consta 
en el document 1. 
    Encarregar la Gerència que elabori la proposta d’avantprojecte de pressupost de la UAB per 2022, d’acord amb 
els criteris un cop aprovats pel Consell Social. 
    Encarregar al gerent l'execució i el seguiment d’aquest acord. 
    Comunicar el present acord al vicerector d’Economia, al gerent i a la vicegerent d’Economia per tal que porti a 
terme les mesures necessàries per a fer-los efectius. 

 
 
Acord 132/2021, de 5 de novembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 
Vist el Certificat del vicerector d’Economia d’existència de crèdit suficient per atendre la despesa corresponent a la 

contractació de l’acord marc número consu 32-2021 per a l’execució del servei de manteniment per treballs de 
vidrier i serraller als edificis del campus de la Universitat Autònoma de Barcelona (document 1). 
 
Vist el que estableix la base d’execució 22 del pressupost de la UAB per al 2021, aprovat en sessió plenària del 
Consell Social, acord PLE 25/2021 de 19 de maig 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 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”. 
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Vist que en la reunió de la Comissió d’Economia i d’Organització delegada del Consell de Govern de data de 14 
d’octubre de 2021 s’ha acordat: 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, 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 corresponents a la contractació de l’acord marc número consu-
32/2021 per a l’execució del servei de manteniment per treballs de vidrier i serraller als edificis del campus de la 

Universitat Autònoma de Barcelona, d’acord amb el que consta en el document 1.  
 
    Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència l’execució i el seguiment 
d’aquest acord. 
 
    Comunicar el present acord a la vicegerent de l’Àmbit Econòmic i al cap de la Unitat de Contractació Administrativa 
de la UAB. 

 
 
Acord 133/2021, de 5 de novembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 

 

Vist el Certificat del vicerector d’Economia d’existència de crèdit suficient per atendre la despesa corresponent a la 
despesa per a la segona pròrroga de l’acord marc número consu 49-2019 de pròrroga de l’Acord Marc de 
subministrament d’ordinadors pels usuaris de la Universitat Autònoma de Barcelona (document 1). 
 
Vist el que estableix la base d’execució 22 del pressupost de la UAB per al 2021, aprovat en sessió plenària del 
Consell Social, acord PLE 25/2021 de 19 de maig 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 l’article 89.d de la llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
Vist el que disposa l’article 28.3.g del reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 

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

 
Vist que en la reunió de la Comissió d’Economia i d’Organització delegada del Consell de Govern de data de 14 
d’octubre de 2021 s’ha acordat: 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, 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 : 
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    Aprovar la proposta de despeses pluriennals corresponents a la despesa per a la segona pròrroga de l’acord marc 
número consu 49/2021 de subministrament d’ordinadors pels usuaris de la Universitat Autònoma de Barcelona, 
d’acord amb el que consta en el document 1.       

    Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència l’execució i el seguiment 
d’aquest acord. 
 
    Comunicar el present acord a la vicegerent de l’Àmbit Econòmic i al cap de la Unitat de Contractació Administrativa 
de la UAB. 
 

 
Acord 134/2021, de 5 de novembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 

Atès que la Sindicatura de Comptes ha emès l’informe 13/2021 en relació a l’agregat de les universitats públiques 
catalanes exercicis 2018 i 2019 i que és d’interès tractar la informació a la Comissió (document 1). 

 
Vist l’article 28.4, apartat d, del reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, es presenta la següent 
 
S'acorda : 
 

La Comissió Econòmica del Consell Social de la UAB es dona per assabentada de l’informe 13/2021 de la Sindicatura 
de Comptes, d’acord amb el que consta en el document 1. 
 
 
 

I.3. Comissions del Consell de Govern 

 
I.3.1. Comissió d’Afers Acadèmics 

[tornar a l’índex] 

 
 
Acord 87/2021, de 24 de novembre de 2021, de la Comissió d'Afers Acadèmics 

 
Aprovació de l'acta de la sessió de 27 d’octubre de 2021.  
 
 
Acord 88/2021, de 24 de novembre de 2021, de la Comissió d'Afers Acadèmics 
 
Vistes la petició de creació d’un títol de diploma de postgrau que s’ha presentat 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 del títol de diploma de postgrau. [Document] 
 

https://www.uab.cat/doc/creacio_titol_diploma_postgrau_CAA241121
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SEGON.- Elevar aquest acord al Consell de Govern perquè l’aprovi, si escau.  
 
 

Acord 89/2021, de 24 de novembre de 2021, de la Comissió d'Afers Acadèmics 
 
Vista la proposta d’aprovació dl pla d’estudis de diploma de postgrau 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. 
  

Atesa la necessitat d’implementar la proposas que es presenta 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 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 Diploma de Postgrau següent, 

amb la condició que els òrgans competents aprovin el títol corresponent, en els termes següents: 
 

- Diploma de Postgrau en Creative Computing for Design and Arts  
 
SEGON. Encarregar a la vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent l’execució i el seguiment de l’acord primer. 
 
TERCER. Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 

necessàries per fer-los efectius. 
 
 
Acord 90/2021, de 24 de novembre de 2021, de la Comissió d'Afers Acadèmics 
 
Vista la proposta de la vicerectora de Qualitat i d’Acreditació Acadèmica de modificar els criteris de programació dels 
estudis oficials de la UAB.  

 
Vist que els criteris de programació dels estudis oficials de la UAB van aprovats en data 11 de novembre de 2017, i 
modificats en data 23 d’octubre de 2018 i 21 d’abril de 2021. 
 
Vista la necessitat de modificar el document de criteris de programació dels estudis oficials de la UAB per tal 
d’actualitzar el reconeixement de la docència virtual. 

 
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 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 de 2021, pel que fa a les competències 
de la Comissió d'Afers Acadèmics.   

 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 
ACORDS 
 
PRIMER. Aprovar la modificació de la taula 1.a. de l’apartat 3 i del punt 5è i la taula 2 de l’apartat 4, del document 
de Criteris de programació dels estudis oficials de la UAB, en els termes següents:  
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3. MIDA DELS GRUPS A LES ASSIGNATURES DELS ESTUDIS OFICIALS DE LA UAB 
 

Taula 1. Mida dels grups segons tipus docents 
 
1.a. Tipologia general de docència dirigida:  

Codi Tipologia Mida (n 
estudiants) 

 

Definició Desdoblament Reconeixement 
I Comentaris 

VIRT 
Docència 

virtual 
80 

Docència 
exclusivament 
virtual 

100  

 

4. PRESENCIALITAT 
 
• En les assignatures amb el tipus de docència VIRT es considerarà una presencialitat del 23 28% per les 

assignatures de grau i del  20% per a les de màster. 
 

Taula 2. Presencialitat al grau i al màster 

Tipus de docència Grau Màster 

 
TE/ SEM/ PAUL/ SCC 
 
 

 
33% 

(25%-35%) 
 

 
25% 

(20%-30%) 
 

 
TE/ SEM/ PAUL/ SCC  

combinat amb 
PLAB/ PCAM/ PPP/ VEXT/ PCAh/ PHCA/ PSCA/ PCAv/ PQV/ 

PVG/ PAV 

 

 
 

45% 
(40%-50%) 

 

 
 

38% 
(33%-53%) 

 

 
PLAB/ PCAM/ PPP/ VEXT/ PCAh/ PHCA/ PSCA/ PCAv/ 
PQV/ PVG/ PAV 
 
 

 
65% 

(60%-70%) 
 

 
58% 

(53%-63%) 
 

VIRT 28% 20% 

 
SEGON. Encarregar a la vicerectora de Qualitat i d’Acreditació Acadèmica 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 91/2021, de 24 de novembre de 2021, de la Comissió d'Afers Acadèmics 
 
Vista la proposta de la vicerectora de Qualitat i d’Acreditació Acadèmica d’aprovació de la modificació de memòries 

de títols de grau que han estat presentades pels centres corresponents. 
 
Atès la necessitat de modificar les memòries de títols de Grau que es presenten, per tal d’adequar-la a les necessitats 
actuals. 
 
Vist el Reial Decret 822/2021, de 28 de setembre, pel qual s’estableix l’organització dels ensenyaments universitaris 
i del procediment d’assegurament de la seva qualitat, pel que fa a la modificació dels plans d’estudi. 

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

• Administració I Direcció d'Empreses 
• Antropologia Social i Cultural 

• Biologia Ambiental 
• Bioquímica 
• Biotecnologia 
• Ciències de l'Antiguitat 
• Comptabilitat i Finances 
• Comunicació Audiovisual 

• Comunicació de les Organitzacions 
• Comunicació Interactiva 
• Disseny 
• Economia 

• Educació Infantil 
• Educació Primària 
• Educació Social 

• Empresa i Tecnologia 
• Enginyeria d'Automoció 
• Enginyeria en Organització Industrial 
• Estudis Anglesos 
• Estudis d'Espanyol i Xinès: Llengua, Literatura i Cultura 
• Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística 
• Física 

• Genètica 
• Microbiologia 
• Musicologia 
• Pedagogia 
• Periodisme 

• Prevenció i Seguretat Integral 

• Publicitat i Relacions Públiques 
 
SEGON. Encarregar a la vicerectora de Qualitat i d’Acreditació Acadèmica 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 92/2021, de 24 de novembre de 2021, de la Comissió d'Afers Acadèmics 
 
Vista la proposta de la vicerectora de Qualitat i d’Acreditació Acadèmica de modificació d’itineraris de simultaneïtat. 
 
Atesa la necessitat d’aprovar la modificació d’itineraris de simultaneïtat d’estudis que es presenta per tal de satisfer 

la demanda d’aquest tipus estudis. 

 
Vista l’acord del Consell de Govern, de data 9 de mar de 2005, que deixa sense efectes la Normativa de simultaneïtat 
d’estudis, aprovada per la Junta de Govern el 30 de maig de 1999, per la qual cosa, és possible simultaniejar estudis 
sense cap limitació, sempre i quan es segueixin els requisits per a l’adjudicació de places establerts des de l’Oficina 
d’Orientació per a l’Accés a la Universitat.      
 

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 

 

PRIMER. Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la modificació d’itineraris de simultaneïtat d’estudis en els 
termes següents: 
 

• Administració i Direcció d’Empreses + Dret 
• Educació infantil + Educació primària 
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• Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica + Enginyeria Mecànica 
• Física + Matemàtiques 
• Física + Química 

 
SEGON. Encarregar a la vicerectora de Qualitat i d’Acreditació Acadèmica l’execució i el seguiment de l’acord primer. 
 
TERCER. Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per fer-los efectius. 
 

 
Acord 93/2021, de 24 de novembre de 2021, de la Comissió d'Afers Acadèmics 
 
Vista la proposta de la vicerectora de Qualitat i d’Acreditació Acadèmica d’aprovació de la modificació de 
memòries de títols de mínor que han estat presentades pels centres corresponents. 

Atès la necessitat de modificar les memòries de títols de mínor que es presenten, per tal d’adequar-la a les 
necessitats actuals. 

 
Vist el Reial Decret 822/2021, de 28 de setembre, pel qual s’estableix l’organització dels ensenyaments 
universitaris i del procediment d’assegurament de la seva qualitat, pel que fa a la modificació dels plans 
d’estudi. 
 
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 

 

PRIMER. Aprovar la modificació de la memòria del mínor següents:  
 

• Emprenedoria i Innovació Social 
 
SEGON. Encarregar a la vicerectora de Qualitat i d’Acreditació Acadèmica 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 94/2021, de 24 de novembre de 2021, de la Comissió d'Afers Acadèmics 
 
Vista la proposta de la vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent de modificació de memòries de títols de 
màster universitari que han estat presentades pels centres corresponents. 

 
Atesa la necessitat de modificar les memòries dels títols de màster universitari que es presenten, per tal 
d’adequar-les a les necessitats actuals. 
 
Vist l'article 28 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 
universitaris oficials, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, que regula la modificació dels plans 

d’estudis conduents a l’obtenció de títols oficials ja verificats. 
 
Vist l'article 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.  
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 
ACORDS 

 
PRIMER. Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la modificació de les memòries dels títols de màster 
universitari següents, en els termes següents: 

 
• Anàlisi i Gestió del Patrimoni Artístic 
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• Auditoria de Comptes i Comptabilitat 
• Estudis Anglesos Avançats 
• Estudis Avançats de Llengua i Literatura Catalanes 

• Estudis Globals d'Àsia Oriental 
• Francès Llengua Estrangera i Diversitat Lingüística 
• Llengua Espanyola, Literatura Hispànica i Espanyol com a Llengua Estrangera 
• Mitjans, Comunicació i Cultura 
• Psicologia General Sanitària 
• Teledetecció i Sistemes d'Informació Geogràfica 

• Traducció Audiovisual 
• Traducció i Estudis Interculturals 
• Tradumàtica: Tecnologies de la Traducció 

 
SEGON. Encarregar a la vicerectora de Qualitat i d’Acreditació Acadèmica l'execució i el seguiment de l’acord primer. 

 
TERCER. Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 

necessàries per a fer-los efectius. 
 

 
I.3.2. Comissió d’Alumnat i d’Ocupabilitat 

[tornar a l’índex] 

 
Acord 12/2021, de 25 de novembre, de la Comissió d’Alumnat i d’Ocupabilitat  
 

Vista la proposta del/ de la vicerector/a d’Alumnat i Ocupabilitat. 
 
Vist que la proposta comporta oferir recursos per al desenvolupament d’accions, activitats i projectes a associacions 
inscrites en el Directori, registre del teixit associatiu de la UAB, així com Consells d’Estudiants entre l’1 de gener i el 

31 de desembre de 2022. 
 

Vist que disposem de les Bases Reguladores d’Ajuts per a la Participació de l’Alumnat de la UAB, aprovades per 
Acord de la Comissió d’Afers d’Estudiants de data 16 de maig de 2011. 
 
Vist que el pressupost de la Universitat Autònoma de Barcelona preveu una partida destinada a subvencionar en el 
projecte GG201583 gestionat per la Unitat de Dinamització Comunitària dotada de 17.000€ per l’exercici 2022. 
 
Vist l’article 8 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions de Consell de Govern de la UAB, 

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

 

PRIMER.- Aprovar la convocatòria d’ajuts de suport a la participació de l’Alumnat de la Universitat Autònoma de 
Barcelona per l’any 2022. [Document] 
 
SEGON.- Encarregar a la vicerectora d’Alumnat i Ocupabilitat l’execució i seguiment d’aquests acords. 
 
TERCER.- Comunicar el present acord a la vicegerent competent en matèria d’estudiants, per tal que porti a terme 

les mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 

 
I.3.3. Comissió d’Economia i d’Organització 

[tornar a l’índex] 

 
Acord 70/2021, de 18 de novembre, de la Comissió d’Economia i d’Organització 

 

Aprovar l’ acta de la sessió anterior del dia  14 d’octubre de 2021.  
 
 
 

http://www.uab.cat/doc/convocatoria_ajuts_2022_CAO251121
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Acord 71/2021, de 18 de novembre, de la Comissió d’Economia i d’Organització 
 
Vist el document de “Criteris bàsics de la pròrroga del pressupost UAB 2021 fins a l’aprovació del pressupost UAB 

2022”.  
 
Vist el que disposa l’article 38 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària pel que fa a la pròrroga 
dels pressupostos generals de l’Estat. 
Vist l’article 33 del Decret-Legislatiu 3/2002, text refós de Finances Públiques de la Generalitat de Catalunya, pel 
que fa a la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya. 

Atès el que disposen  les Bases d’execució del Pressupost 2021 de la UAB estableixen a la seva disposició final única: 
 
“La vigència d'aquestes bases és la mateixa que la del Pressupost de 2021, prorrogable fins a l'aprovació dels 
pressupostos següents.” 
 

Vist l’Acord de Consell de Govern de 28 d’abril de 2021 mitjançant el qual s’aprova el pressupost de la UAB 
corresponent a l’exercici 2021. 

 
Vist l'article 10. 4 lletra 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 pressupostària. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 

 
PRIMER. Informar favorablement el document “Criteris bàsics de la pròrroga del pressupost UAB 2021 fins a 
l’aprovació del pressupost UAB 2022”. 
 
SEGON. Elevar aquest acord al Consell de Govern perquè exerceixi les seves competències 

 

TERCER. Encarregar al gerent i a la vicegerent d’Economia l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
 
 
Acord 72/2021, de 18 de novembre, de la Comissió d’Economia i d’Organització 
 
Vist el document de “Estructures de suport administratiu a Departaments i instituts de la UAB”. 
 

Atès que entre els Objectius estratègics per a l’any 2021 del Pla d’acció de l’Equip de Govern es contempla com una 
de les accions prioritàries la implementació d’un nou model de suport de gestió  que afecta a departaments i instituts 
de recerca. 
 
Vist l'article 10. 4 lletra 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 pressupostària. 
 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 
PRIMER. Informar favorablement el document “Estructures de suport administratiu a Departaments i instituts de la 
UAB”. 

 
SEGON. Elevar aquest acord al Consell de Govern perquè exerceixi les seves competències 
 
TERCER. Encarregar al gerent i a la vicegerent d’Organització l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
 
 
Acord 73/2021, de 18 de novembre, de la Comissió d’Economia i d’Organització 

 
Vist l’article 2 apartat 3 del Reial Decret 1086/1989, de 28 d’agost, sobre retribucions del professorat universitari 

que regula el complement per l’exercici de càrrecs acadèmics. 
 
Vist el Decret 405/2006, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les retribucions addicionals del personal docent i 
investigador funcionari i contractat de les universitats públiques de Catalunya. 
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Vist que en data 5 de març de 2014 el Consell de Govern va aprovar la Normativa en Matèria de  càrrecs acadèmics 
de direcció i de gestió de la UAB i que va ser modificada per acords de Consell de Govern de 12 de juny de 2014,  
de 19 de març de 2015, 16 de març de 2016, 5 de desembre de 2018, de 30 de gener de 2020 i 28 de marc de 

2021. 
 
Vista  la necessitat d’adaptar la normativa vigent en relació als departaments que participin en estudis de doctorat 
interdepartamental. 
 
Vist l'article 10, apartat 4, lletres c) i  f) 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 respecte a  
les disposicions normatives en matèria econòmica i  d’organització de l’administració. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER. Informar favorablement de la modificació de la Normativa en matèria de càrrecs acadèmics de gestió i de 
direcció de la UAB. 
 
SEGON. Elevar la proposta de modificació de la Normativa en matèria de càrrecs acadèmics de direcció i de gestió 
de la UAB al Consell de Govern perquè exerceixi les seves competències. 
 
TERCER. Encarregar el vicerector d’Economia i de Campus l'execució i el seguiment d'aquests acords. 

 
 
Acord 74/2021, de 18 de novembre, de la Comissió d’Economia i d’Organització 
 
Vist el Certificat del vicerector d’Economia d’existència de crèdit suficient per atendre la despesa corresponent a la 

segona pròrroga de l’acord marc núm. consu-69/2019  de  pels Serveis vinculats al manteniment correctiu i 

desenvolupament de noves funcionalitats per als entorns web 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 la segona pròrroga de l’acord marc núm. consu-
69/2019 de pels Serveis vinculats al manteniment correctiu i desenvolupament de noves funcionalitats per als 
entorns web de la UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA. 
 
SEGON. Elevar aquest acord al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències. 

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

seguiment d’aquests acords. 
 
 

I.3.4. Comissió de Personal Acadèmic 
[tornar a l’índex] 
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Acord 60/2021, de 23 de novembre, de la Comissió de Personal Acadèmic 

 
Aprovar l’ acta de la sessió anterior del dia 26 d’octubre de 2021.  
 
 
Acord 61/2021, de 23 de novembre, 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. 
 
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 62/2021, de 23 de novembre, 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’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 2 
de juny del 2021. 

http://www.uab.cat/doc/Concursos_publics_professorat_permanent_CPA231121
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Vist l’article 45 i següents de la Llei d’Universitats de Catalunya que regulen els requisits del professorat contractat. 
 

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

ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar, si escau, la convocatòria de concursos per a la contractació de nou professorat temporal per al 
curs 2021-2022. [Document]  
 

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

 
Acord 63/2021, de 23 de novembre, de la Comissió de Personal Acadèmic 
 
Vist l’acord del Consell de Govern de data 4 de maig de 2016, pel qual es va aprovar el model i criteris de priorització 
de les places de catedràtic d’Universitat. 
 
Vist l’acord del Consell de Govern de data 12 de juliol de 2017, pel qual es va aprovar el model i criteris de priorització 

de les places de catedràtic contractat. 
 
Atès que després de cinc convocatòries pel que fa a la priorització de places de Catedràtic/a d’Universitat (CU) i de 
quatre de places de Catedràtic/a contractat/da (CC), cal procedir a la revisió dels models per tal de valorar –i en el 
seu cas, rectificar- els possibles biaixos que la seva aplicació hagués pogut tenir i també cal adaptar els models a 

les circumstàncies que ha canviat respecte a les persones acreditades a TU i a agregat.  

Vist l’article 56 de la Llei Orgànica d’Universitats que preveu que el professorat universitari funcionari pertany als 
cossos docents universitaris i podran ser catedràtics d’universitat i professors titulars d’universitat i que es regirà 
per les bases establertes a aquesta llei i en el seu desenvolupament per les disposicions que, en virtut de les seves 
competències dictin les comunitats autònomes, per la legislació general dels funcionaris que els sigui d’aplicació i 
pels estatuts. 
 
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. 
 
Vist l’article 3 d) del Reglament del Consell de Govern que preveu que és competència del Consell de Govern regular 
els assumptes objecte de la seva competència pel que fa, i entre d’altres, a les directrius generals sobre organització 
de l’administració universitària i dels recursos humans.  

 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Informar favorablement el nou model de priorització de càtedres i elevar-lo al Consell de Govern per a la 

seva aprovació. 
 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d’aquest acord. 
 
 
Acord 64/2021, de 23 de novembre, de la Comissió de Personal Acadèmic 
 

Vistes les lleis pressupostàries de la Generalitat, corresponents als anys 2019 (DL 3/2019, de 22 de gener) i 2020 
(Llei 4/2020, de 29 d’abril) que van autoritzar un increment addicional de la despesa de personal del 0,25% i el 

0,30% de la massa salarial del 2019 i el 2020 respectivament i atès que aquest increment del 0,55% pel que fa 
referència del Personal Docent i Investigador representa un increment de despesa de la massa salarial de capítol 1 
en 634.898,47, que, si es destina a mesures consolidables, passen a integrar-se als pressuposts futurs.  
 

http://www.uab.cat/doc/Concursos_publics_professorat_temporal_CPA231121
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Atès que l’article 25.3 de la llei de pressupostos, així com el Real Decreto-ley 2/2020, de 21 de gener de 2020, pel 
qual s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic, preveuen pel que fa als fons 
addicionals el següent: 

 
Es pot autoritzar un increment addicional del 0,30% de la massa salarial per a, entre altres mesures, la implantació 
de plans o projectes de millora de la productivitat o l'eficiència, la revisió de complements específics entre llocs de 
treball amb funcions equiparables, l'homologació de complements de destinació o l'aportació a plans de pensions. 
 
Atès que es preceptiva la negociació de l’ús dels fons addicionals del PDI corresponents als pressupostos dels anys 

2019 i 2020 i aquesta negociació pot fer variar el document que es presenta a aprovació d’aquesta Comissió. 
 
Vist l’article 3 d) del Reglament del Consell de Govern que preveu que és competència del Consell de Govern regular 
els assumptes objecte de la seva competència pel que fa, i entre d’altres, a les directrius generals sobre organització 
de l’administració universitària i dels recursos humans.  

 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 
ACORDS 
 
PRIMER.- Informar favorablement l’ús dels fons addicionals del PDI corresponents als pressupostos dels anys 2019 
i 2020 i elevar-lo al Consell de Govern per a la seva aprovació. 
 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d’aquest acord. 

 
 
Acord 65/2021, de 23 de novembre, de la Comissió de Personal Acadèmic 
 
Vist el Model de Dedicació Acadèmica, aprovat en data 13 de desembre de 2017 pel Consell de Govern de la UAB. 

 

Vista la conveniència de modificar els articles 2, 5, 7 i 8 de l’esmentat Model de Dedicació Acadèmica. 
 
Vist l’article 68 de la Llei Orgànica d’Universitats que regula el règim de dedicació del professorat universitari. 
 
Atès que l’article 2.1 de la Llei Orgànica d’Universitats preveu que les universitats desenvoluparan les seves funcions 
en règim d’autonomia i a l’apartat 2 disposa que forma part de l’autonomia universitària, entre d’altres, la selecció, 
formació i promoció del personal docent i investigador i del personal d’administració i serveis així com la determinació 

de les condicions en que han de desenvolupar les seves activitats.   
 
Atès que es preceptiva la negociació de la modificació del Model de Dedicació Acadèmica de la UAB i aquesta 
negociació pot fer variar el document que es presenta a aprovació d’aquesta Comissió. 
 
Vist l’article 3 d) del Reglament del Consell de Govern que preveu que és competència del Consell de Govern regular 
els assumptes objecte de la seva competència pel que fa, i entre d’altres, a les directrius generals sobre organització 

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

PRIMER.- Informar favorablement les modificacions del Model de Dedicació Acadèmica de la UAB i elevar-lo al Consell 
de Govern per a la seva aprovació. 
 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d’aquest acord. 
 
 
Acord 66/2021, de 23 de novembre, de la Comissió de Personal Acadèmic 

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

de novembre de 2010 i modificat per darrera vegada el dia 17 de març de 2021, el qual estableix la regulació dels 
col·laboradors i les col·laboradores de docència, entesos com a professionals que desenvolupen la seva activitat 
professional fora de l’àmbit acadèmic de la UAB i que col·laboren ocasionalment o permanentment amb la Universitat 
de forma desinteressada mitjançant la realització d’activitats docents, i sense tenir vinculació laboral amb la 
universitat.   
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Vist l'article 138.4 del Reglament de Personal Acadèmic de la UAB que preveu que el vicerector de Personal Acadèmic 
informarà periòdicament a la Comissió de Personal Acadèmic dels nomenaments realitzats. 

 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentats del reconeixement com a col·laboradors docents en les diverses modalitats 

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

 

I.3.5. Comissió de Recerca, Transferència i Innovació  
[tornar a l’índex] 

 
 

Acord 12/2021, de 19 de novembre, de la Comissió de Recerca, Transferència i Innovació  
 
Aprovar l’ acta de la sessió anterior del dia 9 de setembre de 2021.  
 
 
Acord 13/2021, de 19 de novembre, de la Comissió de Recerca, Transferència i Innovació  

 
Atès que l’IRTA i la UAB eren patrons de la Fundació Centre de Recerca en Sanitat Animal, constituïda l’any 1999, 
amb l’objecte de promoure la recerca i el desenvolupament tecnològic, els estudis i l’ensenyament en el camp de la 

sanitat animal, en tots els seus aspectes.   
 
Atès que la Fundació Centre de Recerca en Sanitat Animal es va dissoldre per acord del seu patronat de data 4 de 
juliol de 2014 mitjançant la cessió global dels seus actius i passius a l’IRTA.   

 
Atès que en data 1 de gener de 2015 es va fer efectiva la integració del CReSA a l’IRTA, que esdevingué a partir 
d’aquesta data un dels seus programes de recerca, si bé aquest procés fou realitzat sobre la base del manteniment 
i de la col·laboració institucional entre la UAB i l’IRTA per donar continuïtat i potenciar les línies i activitats de recerca  
que es duien a terme. Aquesta col·laboració fou regulada mitjançant el Conveni de Col·laboració 1 de gener de 2015 
i el conveni d’adscripció de l’activitat de recerca de personal docent i investigador de la UAB a l’IRTA de data 2 de 
juliol de 2015, modificat per addenda d’1 de febrer de 2016. 

 
Atès que els convenis de col·laboració científica finalitzarà el proper 31 de desembre de 2021 i el d’adscripció de 
l’activitat de recerca de personal va expirar en data [...]. 
 

Atès que la UAB i l’IRTA volen crear una unitat mixta de recerca, amb la denominació ‘Unitat Mixta d’Investigació 
IRTA– UAB EN SANITAT ANIMAL’, i amb la finalitat de desenvolupar activitat de recerca en sanitat animal, mitjançant 

l’aportació conjunta de béns i l’adscripció d’investigadors a l’esmentada activitat. 
  
Vist el que estableix l’article 34.1, apartats b) i f) de la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la 
Innovació i dels articles 76 a 80 de la Normativa de la UAB en matèria d’Investigació, la UAB i l’IRTA volen crear 
una unitat mixta d’investigació amb la finalitat de desenvolupar activitat de recerca en sanitat animal, mitjançant 
l’aportació conjunta de béns i l’adscripció d’investigadors a l’esmentada activitat. 
  

ACORDS 

 
PRIMER. Informar favorablement la creació de la unitat mixta d’Investigació amb la denominació ‘Unitat Mixta 
d’Investigació IRTA– UAB EN SANITAT ANIMAL’, i amb la finalitat de desenvolupar activitat de recerca en sanitat 
animal, mitjançant l’aportació conjunta de béns i l’adscripció d’investigadors a l’esmentada activitat. 

 
SEGON. Comunicar l’anterior acord al Consell de Govern i elevar les actuacions a aquest òrgan perquè pugui emetre, 

si escau, l’informe escaient. 
 

http://www.uab.cat/doc/Colaboradors_docencia_CPA231121
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TERCER. Encarregar al vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment d’aquests acords. QUART. 
Comunicar els presents acords al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a 
fer-los efectius. 

 
 
Acord 14/2021, de 19 de novembre, de la Comissió de Recerca, Transferència i Innovació  
 
Atesa la conveniència de crear una comissió “ad hoc” en el si de la Comissió de Recerca, Transferència i Innovació, 
per tal de dur a terme processos de priorització i avaluació de convocatòries, per mandat de la pròpia CRTI 

 
Vist l'article 25.1.b) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 2 de juny de 2021, pel que fa a les 
competències de la Comissió de Recerca, Transferència i Innovació, que estableix que li correspon aprovar i resoldre 
els assumptes derivats de l’aplicació de les normatives aprovades pel Consell de Govern en matèria d’investigació i 

desenvolupar els aspectes no previstos, d’acord amb els principis generals establerts respecte d’aquesta qüestió. 
 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.  
 
ACORDS 

 
PRIMER.- Aprovar el nomenament de la nova comissió “ad hoc” per a la priorització/avaluació de convocatòries en 
el si de la Comissió de Recerca, Transferència i Innovació.  [Document] 
 

SEGON.- Encarregar als vicerectors de Recerca i de Transferència, i d’Innovació i de Projectes Estratègics l'execució 
i el seguiment d’aquests acords. 
 
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries 
per a fer-los efectius. 

 

 
Acord 15/2021, de 19 de novembre, de la Comissió de Recerca, Transferència i Innovació  
 
Ates el que estableixen els articles 4.1 i 4.2 del Reglament de la Comissió d’Ètica i Experimentació animal i Humana, 
en relació a la seva composició.   
 
Vist l'article 25.4.f) 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 de 2021, pel que fa a les 
competències de la Comissió de Recerca, Transferència i Innovació, que estableix que li correspon aprovar i resoldre 
les convocatòries de recerca, de transferència de coneixements i de tecnologia en el marc legal vigent 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 

 
PRIMER.- Informar favorablement la renovació parcial dels membres de la CEEAH, i la designació dels següents 
membres: 
 
- La doctora Marta Martín Flix, vicedegana de Mobilitat i Promoció, Facultat de Biociències, en substitució del 
doctor Josep Santaló 

- La doctora Ainhoa Flecha Fernandez Sanmamed, professora agregada del Departament de Sociologia 
 
SEGON.- Elevar els presents acords al Consell de Govern perquè exerceixi les seves competències.  
 
 
TERCER.- Encarregar als vicerectors de Recerca i de Transferència, i 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 
 
 
Acord 16/2021, de 19 de novembre, de la Comissió de Recerca, Transferència i Innovació 
 

http://www.uab.cat/doc/nova_comissio_ad_hoc_CR191121
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ACORDS 

 
PRIMER.- Aprovar la renovació del contracte Talent (referència 2017-04) del Dr. Alessio Celi, del Departament de 

Física. 
 
SEGON.- Encarregar als vicerectors de Recerca i de Transferència, i d’Innovació i de Projectes Estratègics l'execució 
i el seguiment d’aquests acords. 
 
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries 

per a fer-los efectius 
 
 
Acord 17/2021, de 19 de novembre, de la Comissió de Recerca, Transferència i Innovació 
 

Ates la publicació de la convocatòria ECIU Researches Mobility Fund acció que forma part del projecte ECIU University 
per fomentar l’intercanvi científic i la col·laboració de les universitats que en formen part .   

 
Atès que segons les bases de l’esmentada convocatòria, correspon a la UAB atorgar les subvencions corresponents 
a sol·licitants adscrits a aquesta universitat. 
 
Vist l'article 25.1.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 2 de juny de 2021, pel que fa a les 
competències de la Comissió de Recerca, Transferència i Innovació, que estableix que li correspon aprovar i resoldre 

les convocatòries de recerca, de transferència de coneixements i de tecnologia en el marc legal vigent 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 

 

PRIMER.- Aprovar la proposta de resolució de la convocatòria ECIU Researches Mobility Fund.  [Document] 
 
SEGON.- Encarregar als vicerectors de Recerca i de Transferència, i d’Innovació i de Projectes Estratègics l'execució 
i el seguiment d’aquests acords. 
 
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries 
per a fer-los efectius. 

 
 
Acord 18/2021, de 19 de novembre, de la Comissió de Recerca, Transferència i Innovació 
 
Atès que en data 4 de febrer de 2021 el Consell de Govern va autoritzar, d’acord amb la part expositiva dels presents 
acords, el reconeixement de l’empresa “TRAMONTANE THERAPEUTICS, S.L” a través de la subscripció de 1.000 
participacions social, per valor de 5.000 €, 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 “TRAMONTANE THERAPEUTICS, S.L.” la condició d’empresa de base 
tecnològica de la Universitat Autònoma de Barcelona.  
 
Ates la proposta de modificacions proposades pels Emprenedors, en relació a llicència de diferents patents i Know-
how a l’empresa de nova creació Tramontane Therapeutics, S.L.  

 
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. 
 
ACORDS 

 
PRIMER.- Aprovar les cel document proposat de modificació de les condicions de l’acord Tramontane Therapeutics. 

 
SEGON.- Comunicar l’anterior acord al Consell Social i elevar les actuacions a aquest òrgan perquè pugui emetre, si 
escau, l’informe escaient. 
 
TERCER.- Encarregar al vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment d’aquests acords.  

http://www.uab.cat/doc/Convocatoria_ECIU_CR191121
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QUART.- Comunicar els presents acords al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries 
per a fer-los efectius. 

 
 
Acord 19/2021, de 19 de novembre, de la Comissió de Recerca, Transferència i Innovació 
 
Vista la proposta dels vicerectors de Recerca i de Transferència i d’Innovació i de projectes Estratègics on proposen 
l’informe favorable de la sol·licitud d’investigadors vinculats a la universitat. 

 
Ates que es vol proposar favorablement la sol·licitud de reconeixement d’investigadors vinculats.  
 
Vist l'article 37.2 de la Normativa de la UAB en matèria d’investigació reconeix la competència de la Comissió de 
Recerca, Transferència i Innovació per informar favorablement el reconeixement de l’Investigador Vinculat a la 

Universitat.  
 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 

 
PRIMER.- Informar favorablement la sol·licitud de reconeixement d’investigadors vinculats: 
 

Sol·licitant Entitat d’origen Destí UAB Docum
entaci
ó 
prese
ntada 

Lluís Blanch Torra Institut d’Investigació i 
Innovació Parc Taulí 

IBB Correcte 

Òscar Quijada Pich 

Paula Bierge Cabrera 

Pablo Jesús Ordejón 

Rontomé 

Institut Català de 

Nanotecnologia 

Institut de 

Neurociènci
es 

Correcte 

M. Victoria Puig Velasco 

Thomas Gener 

Clara Llorens Serrano Fundació Institut Sindical 
del Treball, Ambient i Salut 

Departament 
de Pediatria 

Correcte 

Victor Sarto Monteys Acció ICTA Correcte 

 
SEGON.- Encarregar als vicerectors de Recerca i de Transferència, i d’Innovació i de Projectes Estratègics l'execució 
i el seguiment d’aquests acords. 
 
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries 
per a fer-los efectius 

 
 

Acord 20/2021, de 19 de novembre, de la Comissió de Recerca, Transferència i Innovació 
 
Vista la proposta del vicerector de Recerca i de Transferència de Coneixements on proposa la modificació d’adscripció 
d’activitat investigadora de personal acadèmic a CERS/Instituts.  

Atès que es vol modificar les adscripcions d’alguns investigadors. 
 
Vist l'article 25.1.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 2 de juny de 2021, pel que fa a les 
competències de la Comissió de Recerca, Transferència i Innovació, que estableix que li correspon aprovar i resoldre 
les convocatòries de recerca i d’adscripció de la recerca d’investigadors a altres estructures internes o externes. 
 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 

 
PRIMER.- Informar favorablement les modificacions d’adscripció de la recerca de personal investigador de la UAB en 
els CERS/Instituts. [Document] 
 

http://www.uab.cat/doc/adscripcions_investigadors_CR191121
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SEGON.- Encarregar als vicerectors de Recerca i de Transferència, i d’Innovació i de Projectes Estratègics l'execució 
i el seguiment d’aquests acords. 
 

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

i cessaments 
 
III.1. Equip de govern i equip de suport   

[tornar a l’índex] 

 

III.1.1. Nomenaments  
 
Resolució del rector, de 23 de novembre de 2021, per la qual es nomena la senyora Virginia Luzón Fernández 
vicerectora de Comunicació i Cultura, amb efectes del dia 20 de novembre de 2021. 

 
 

III.1.2. Cessaments  
 
Resolució del rector, de 23 de novembre de 2021, per la qual la senyora Virginia Luzón Fernández cessa com 

a vicerectora de Comunicació i de Promoció, amb efectes del dia 19 de novembre de 2021. 
 
 

 
III.2. Facultats i Escoles  

[tornar a l’índex] 

 

III.2.1. Nomenaments  
 
Resolució del rector, de 26 de novembre de 2021, per la qual nomena el senyor Daniel Blabia Girau 
coordinador d’Estudis de Grau en Empresa i Tecnologia de la Facultat d’Economia i Empresa, amb efectes del dia 13 

de setembre de 2021. 
  
Resolució del rector, de 26 de novembre de 2021, per la qual nomena la senyora María Pilar López Belbeze 
coordinadora d’Estudis del Màster en Màrqueting de la Facultat d’Economia i Empresa, amb efectes del dia 13 de 
setembre de 2021. 
  
Resolució del rector, de 26 de novembre de 2021, per la qual nomena el senyor Jordi Perdiguero Garcia 
vicedegà d’Alumnat i Promoció de la Facultat d’Economia i Empresa, amb efectes del dia 13 de setembre de 2021. 
  
Resolució del rector, de 26 de novembre de 2021, per la qual nomena el senyor Alejandro Rialp Criado 
vicedegà d’Estudis de Postgrau i Internacionalització de la Facultat d’Economia i Empresa, amb efectes del dia 13 

de setembre de 2021. 
  
Resolució del rector, de 26 de novembre de 2021, per la qual nomena el senyor Oriol Roca Sagalés vicedegà 
d’Economia i Serveis de la Facultat d’Economia i Empresa, amb efectes del dia 13 de setembre de 2021. 
  
Resolució del rector, de 26 de novembre de 2021, per la qual nomena el senyor Valeri Sorolla Amat secretari 
territorial del Campus de Sabadell de la Facultat d’Economia i Empresa, amb efectes del dia 13 de setembre de 

2021. 
  
Resolució del rector, de 26 de novembre de 2021, per la qual nomena la senyora Maria Antònia Tarrazón 
Rodón vicedegana d’Afers Docents i Acadèmics de la Facultat d’Economia i Empresa, amb efectes del dia 13 de 
setembre de 2021. 
 
 

 

III.2.2. Cessaments  
 
Resolució del rector, de 26 de novembre de 2021, per la qual la senyora Anna Maria Aubanell Jubany cessa 
com a vicedegana d’Afers Docents i Acadèmics de la Facultat d’Economia i Empresa, amb efectes del dia 12 de 

setembre de 2021. 
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Resolució del rector, de 26 de novembre de 2021, per la qual la senyora Glòria Estapé Dubreuil cessa com 
a coordinadora d’Estudis de Grau en Empresa i Tecnologia de la Facultat d’Economia i Empresa, amb efectes del dia 
12 de setembre de 2021. 
  
Resolució del rector, de 26 de novembre de 2021, per la qual el senyor Jordi López Sintas cessa com a 

coordinador d’Estudis del Màster en Màrqueting de la Facultat d’Economia i Empresa, amb efectes del dia 12 de 
setembre de 2021. 
  
Resolució del rector, de 26 de novembre de 2021, per la qual la senyora Judith Panadés Martí cessa com a 
vicedegana d’Inserció Laboral, Ocupabilitat i Pràctiques Curriculars de la Facultat d’Economia i Empresa, amb efectes 

del dia 12 de setembre de 2021. 
  
Resolució del rector, de 26 de novembre de 2021, per la qual el senyor Oriol Roca Sagalés cessa com a 
vicedegà d’Estudiants i Comunicació i d’Economia i Serveis de la Facultat d’Economia i Empresa, amb efectes del dia 
12 de setembre de 2021. 
  
Resolució del rector, de 26 de novembre de 2021, per la qual la senyora Alexandra Simon Villar cessa com 
a coordinadora del Màster en Economia i Administració d’Empreses (MEBA) de la Facultat d’Economia i Empresa, 
amb efectes del dia 12 de setembre de 2021. 
  
Resolució del rector, de 26 de novembre de 2021, per la qual la senyora Maria Consol Torreguitart Mirada 
cessa com a sotssecretària de la Facultat-vicedegana del Campus de Sabadell de la Facultat d’Economia i Empresa, 
amb efectes del dia 12 de setembre de 2021. 
  
Resolució del rector, de 26 de novembre de 2021, per la qual el senyor David Urbano cessa com a vicedegà 
d’Emprenedoria de la Facultat d’Economia i Empresa, amb efectes del dia 12 de setembre de 2021. 
  
Resolució del rector, de 26 de novembre de 2021, per la qual el senyor Stefan Felix van Hemmen cessa com 

a vicedegà d’Estudis de Postgrau i Internacionalització de la Facultat d’Economia i Empresa, amb efectes del dia 12 
de setembre de 2021. 
 
 
 

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

 

III.3.1. Nomenaments  
 
Resolució del rector, de 9 de novembre de 2021, per la qual es nomena la senyora Maria Noguera Noguera, 
directora de l’Escola de Turisme i Direcció Hotelera de la UAB, representant de la Universitat Autònoma de Barcelona 

a la Conferencia de Decanas y Decanos de Turismo (CEDTUR), amb efectes del dia 20 d’octubre de 2021. 
 

Resolució del rector, de 9 de novembre de 2021, per la qual es nomena el senyor Santiago Guerrero Boned, 
delegat del rector per al Campus de Sabadell, representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Comissió 
Mixta de Seguiment del protocol de col·laboració entre l’Ajuntament de Sabadell, la Universitat Autònoma de 
Barcelona, el Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí i l’Escola Superior de Disseny per al desenvolupament d’un 
Campus Urbà de Ciències de la Vida i de la Salut a Sabadell, amb efectes del dia 8 d’octubre de 2021. 
 
Resolució del rector, de 9 de novembre de 2021, per la qual es nomena el senyor Xavier Ariño Vilà, cap del 

Gabinet del Rector, representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Comissió Mixta de Seguiment del 
protocol de col·laboració entre l’Ajuntament de Sabadell, la Universitat Autònoma de Barcelona, el Consorci 
Corporació Sanitària Parc Taulí i l’Escola Superior de Disseny per al desenvolupament d’un Campus Urbà de Ciències 
de la Vida i de la Salut a Sabadell, amb efectes del dia 8 d’octubre de 2021. 
 
Resolució del rector, de 24 de novembre de 2021, per la qual es nomena la senyora Montserrat Comellas Oliva, 

directora de l’Escola Universitària d’Infermeria i Teràpia Ocupacional, centre pertanyent a la Fundació Docència Sant 
Llàtzer, com a representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a l’Associació “Conferencia Nacional de Decanos 
de Terapia Ocupacional (CN DEUTO)”, amb efecte del dia 29 d’octubre de 2021. 
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IV.  Convocatòries  
i resolucions de places 

 
 
IV.1. Personal acadèmic i personal investigador en formació 

[tornar a l’índex] 

 
 

 

IV.1.1. 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. 
 
 
 
 

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

 
 

IV.2.1. Resolucions  
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 5 de 

novembre de 2021, per la qual es declara la senyora Montserrat Andreu Camps, funcionària de carrera de l’escala 
administrativa, en situació de serveis en altres administracions públiques per ser adscrita a la Secció de Serveis 

Generals del Campus del Mar de la Universitat Pompeu Fabra, 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 5 de 
novembre de 2021, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora Pilar Pérez Rodríguez, d’acord amb allò que 
estableix l’esmentada resolució de 27 de setembre de 2021, i es recataloga la plaça L02525 de la Unitat de Garantia 
de Qualitat de la Vicegerència de Recerca de tècnic/a especialista de qualitat, grup 3, CLT L, en tècnica mitjana, 
grup 2, CLT L, especialitat “Qualitat”, 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 5 de 
novembre de 2021, per la qual es declara a la senyora Maria Rosa Violeta Labrador, funcionària de carrera de 
l’escala administrativa, en situació de serveis en altres administracions públiques per ser adscrita a la Secció de 
Serveis Generals del Campus del Mar de la Universitat Pompeu Fabra, 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 5 de 

novembre de 2021, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, Mireia Bernés Oñate, per ocupar la plaça F09968 
(C1.22.1) d’administratiu o d’administrativa responsable de la Unitat de Mobilitat Professional Internacional del 
Servei d’Ocupabilitat, amb efectes del dia 4 d’octubre de 2021. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 5 de 
novembre de 2021, per la qual s’autoritza el perllongament de la permanència en el servei actiu a Roser Ballester 

Arbizu, amb efectes del dia 28 de novembre de 2021, i fins el dia 27 de novembre de 2022. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 5 de 
novembre de 2021, per la qual es fa cessar a la senyora María José Hernández de las Heras, i rescindir el seu 
contracte de treball, amb efectes del dia 31 d’octubre de 2021. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 5 de 

novembre de 2021, per la qual es finalitza el contracte de treball de Montserrat Garcia Jiménez, amb motiu de la 

seva jubilació, amb efectes del dia 1 de novembre de 2021. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 5 de 
novembre de 2021, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, el senyor David Asensio Vives, per ocupar la 
plaça L00323 (LG4P) del Suport Logístic i Punt d’Informació de la Facultat d’Economia i Empresa de l’Administració 
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de Centre d’Economia i Empresa, i amb efectes del dia 4 d’octubre de 2021, i se’l dona de baixa com a com a pool 
d’auxiliar de serveis, amb efectes del dia 3 d’octubre de 2021. 
 

Resolució de la cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 5 de 
novembre de 2021, per la qual s’estima la sol·licitud de reincorporació al servei actiu de la senyora Anne Sylvie 
Eude, amb efectes del dia 31 d’agost de 2021 i se la  destina, de manera definitiva, a la plaça L02537 (LG1EQ) de 
professora d’idiomes del Servei de Llengües, amb efectes del dia 1 d’octubre de 2021. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 5 de 

novembre de 2021, per la qual es concedeix a la senyora Maria del Mar Arévalo Sànchez, titular de la plaça L00815 
(LG3L) del Servei d’Estabulari de la Unitat de Gestió dels Serveis Cientificotècnics de l’Àrea de Gestió de la Recerca, 
l’excedència voluntària per interès particular, amb efectes del dia 18 d’octubre de 2021. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 5 de 

novembre de 2021, per la qual finalitza el contracte de treball de José Miguel Ortega Ortega, amb motiu de la 
seva jubilació, amb efectes del dia 9 d’octubre de 2021. 

 
Resolució de la cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 5 de 
novembre de 2021, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Maria Jesús Bergé Ramos, a la 
plaça L04365 (LG1Q) amb destinació al Servei d’Anàlisi Química de la Unitat de Gestió dels Serveis Cientificotècnics 
– Àmbit Tecnològic de l’Àrea de Gestió de la Recerca de l’Administració de Ciències i Biociències, amb efectes del 
dia 1 d’octubre de 2021, i se li rescindeix, per canvi de categoria, per ocupar la plaça L03771 (LG2L) del Servei 
d’Anàlisi Química de la Unitat de Gestió dels Serveis Cientificotècnics – Àmbit Tecnològic de l’Àrea de Gestió de la 

Recerca de l’Administració de Ciències i Biociències, amb efectes del dia 30 de setembre de 2021. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 5 de 
novembre de 2021, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Dolores Fernàndez Díaz, per ocupar 
la plaça L00117 (LG4P) del Suport Logístic i Punt d’Informació del Rectorat de l’Administració de Serveis i Projectes 

Específics, amb efectes del dia 4 d’octubre de 2021 i se la dona de baixa com a pool d’auxiliar de serveis de la 

Universitat Autònoma de Barcelona, amb efectes del dia 3 d’octubre de 2021. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 5 de 
novembre de 2021, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Eva Magdalena Moré Casals, per 
ocupar la plaça L00267 (LG4P) del Suport Logístic i Punt d’Informació de l’Administració de Ciències i Biociències, 
amb efectes del dia 4 d’octubre de 2021, i se la dona de baixa com a pool d’auxiliar de serveis, amb efectes del dia 
3 d’octubre de 2021. 

 
Resolució de la cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 5 de 
novembre de 2021, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, Mònica Grau Sànchez-Fortun, per ocupar la 
plaça L00405 (LG4P) del Suport Logístic i Punt d’Informació de l’Administració de Veterinària, amb efectes del dia 4 
d’octubre de 2021, i se la dona de baixa com a pool d’auxiliar de serveis, amb efectes del dia 3 d’octubre de 2021. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 5 de 

novembre de 2021, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, José Montesinos Andrade, per ocupar la plaça 
L00995 (LG4P) del Suport Logístic i Punt d’Informació de l’Administració de Lletres i de Psicologia, amb efectes del 
dia 4 d’octubre de 2021, i se’l dona de baixa com a pool d’auxiliar de serveis, amb efectes del dia 3 d’octubre de 
2021. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 5 de 

novembre de 2021, per la qual es finalitza el contracte de treball de Francesc Bohils Riu, amb motiu de la seva 
jubilació, amb efectes del dia 2 d’octubre de 2021. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 5 de 
novembre de 2021, per la qual es nomena a Eva Alejandra Domínguez Fernàndez, funcionaria interina de l’escala 
de gestió, per cobrir provisionalment la plaça F09970 (A2.22.1) de gestora d’orientació professional de la Unitat 
d’Orientació, Pràctiques i Inserció Laboral del Servei d’Ocupabilitat, 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 5 de 

novembre de 2021, per la qual es fa cessar el senyor Jordi Muntaner Colom, i es deixa sense efecte el contracte 
de pràctiques per prestar servei als Platós de Ràdio i TV de l’Administració de Ciències de la Comunicació, amb 
efectes del dia 10 d’octubre de 2021. 
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Resolució de la cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 5 de 
novembre de 2021, per la qual es nomena a Sandra Aguilera Cabrera, funcionaria interina de l’escala de gestió, 
per cobrir provisionalment la plaça F09969 (A2.22.1) de gestora d’orientació professional de la Unitat d’Orientació, 

Pràctiques i Inserció Laboral del Servei d’Ocupabilitat, 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 5 de 
novembre de 2021, per la qual s’encarrega, amb caràcter provisional, a Esther Dolado Fernàndez, titular de la 
plaça F05443 (A2.22.2) de gestora d’afers acadèmics de la Gestió Acadèmica de Biociències de l’Administració de 
Ciències i Biociències, l’assumpció compartida de funcions de major responsabilitat sobre la plaça F05439 (A2.24.5) 

de gestora acadèmica de la Gestió Acadèmica de Biociències de l’Administració de Ciències i Biociències, amb efectes 
del dia 2 de novembre de 2021, i fins que la persona titular es reincorpori. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 5 de 
novembre de 2021, per la qual es nomena a Teresa Julià Vercet, funcionaria interina de l’escala de gestió, per 

cobrir provisionalment la plaça F05855 (A2.22.1) de gestora d’orientació professional de la Unitat d’Orientació, 
Pràctiques i Inserció Laboral del Servei d’Ocupabilitat, 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 5 de 
novembre de 2021, per la qual es finalitza el contracte de treball de Gaudiosa-Rosa Egea Gallardo, amb motiu de 
la seva jubilació, amb efectes del dia 27 d’octubre de 2021. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 5 de 
novembre de 2021, per la qual es concedeix a Marc Roger Bria Ramírez, personal laboral fix (LG2Q), l’excedència 

voluntària per interès particular, amb efectes del dia 1 de desembre de 2021. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 5 de 
novembre de 2021, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora Laura Duarte Campderros, d’acord amb 
allò que estableix l’esmentada resolució de 27 de setembre de 2021, i es recataloga la plaça L05425 de 

l’Administració de Serveis i Projectes Específics de tècnica superior en matèria d’Igualtat, grup 1, CLT Q, de la qual 

és titular, en assessora en igualtat, grup 1, CLT I, especialitat “Igualtat”, 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 5 de 
novembre de 2021, per la qual es concedeix a la senyora Manuela Romero Chaves, funcionària de carrera de 
l’escala administrativa, amb destinació a la plaça F06011 (C1.22.1) de l’Institut de Biotecnologia i de Biomedicina 
“Vicent Villar i Palasí” de l’Administració de Medicina, l’excedència per incompatibilitat per prestar serveis com a 
gestora interina de projectes de recerca a l’Oficina de Projectes Internacionals, amb efectes del dia 19 d’octubre de 

2021. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 5 de 
novembre de 2021, per la qual s’encarrega, amb caràcter provisional, a Trinidad Moraira Reina, titular de la plaça 
F05441 (A2.22.2) de gestora de programació docent de la Gestió Acadèmica de Biociències de l’Administració de 
Ciències i Biociències, l’assumpció compartida de funcions de major responsabilitat sobre la plaça F05439 (A2.24.5) 
de gestora acadèmica de la Gestió Acadèmica de Biociències de l’Administració de Ciències i Biociències, amb efectes 

del dia 2 de novembre de 2021, i fins que la persona titular es reincorpori. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 5 de 
novembre de 2021, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora Montserrat Cabrera Trinidad, funcionària 
de l’escala administrativa, d’acord amb allò que estableix l’esmentada resolució de 27 de juliol de 2021, i es 
recataloga la plaça F06017 de secretària de direcció de l’Àrea de Comunicació i de Promoció, grup C1, nivell 22.1, a 

secretària de direcció, grup C1, nivell 22.2, 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 10 de 
novembre de 2021, per la qual s’adscriu, en comissió de serveis, a Francisco Silva Ortega, titular de la plaça 
F02143 de l’equip de bibliotecaris/àries de la Biblioteca d’Humanitats i Cartoteca General de l’Administració de Lletres 
i de Psicologia, per ocupar la plaça F02445 (A2.23.2) de la Gestió de Col·leccions de la Biblioteca d’Humanitats i 
Cartoteca General de l’Administració de Lletres i de Psicologia, amb efectes del dia 15 d’octubre de 2021. 

 
Resolució de la cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 10 de 

novembre de 2021, per la qual s’adscriu, en comissió de serveis, a la senyora Sara Ruiz Vilòria, per ocupar la 
plaça F05847 (C1.21) d’administrativa especialista d’intercanvis de la Gestió Acadèmica de la Facultat de Medicina, 
amb efectes del dia 1 de juliol de 2021. 
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Resolució de la cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 10 de 
novembre de 2021, per la qual s’adscriu amb caràcter provisional, a la senyora Sara Bertobillo Cunill, a 
l’Administració de Ciències i Biociències per desenvolupar tasques vinculades amb la gestió de qualitat, amb efectes 

del dia 19 d’octubre de 2021. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 10 de 
novembre de 2021, per la qual s’adscriu en comissió de serveis al senyor Joan Valbuena Cadafalch, titular de la 
plaça F01627 (C1.16.1) d’administratiu de la Gestió Acadèmica de l’Administració de Veterinària, per ocupar la plaça 
F05841 (C1.21) d’administratiu especialista d’intercanvis de la Gestió Acadèmica de l’Administració de Veterinària, 

amb efectes del dia 4 d’octubre de 2021. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 10 de 
novembre de 2021, per la qual s’adscriu, en comissió de serveis, a la senyora Eva Ejarque Sabaté, titular de la 
plaça F01785 (C1.18.1) de l’equip administratiu de la Gestió Acadèmica de l’Administració de Serveis del Campus 

de Sabadell, per ocupar la plaça F01783 (C1.21) d’administrativa de la Gestió Acadèmica de l’Administració de 
Serveis del Campus de Sabadell, 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 10 de 
novembre de 2021, per la qual es determina la finalització de la permanència en el servei actiu de la senyora Maria 
Jesús Castresana Gonzàlez, amb motiu de la seva jubilació anticipada, amb efectes del dia 1 d’octubre de 2021. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 10 de 
novembre de 2021, per la qual s’adscriu, en comissió de serveis, al senyor Àxel Mora Sabanés, titular de la plaça 

F05821 (C1.16.1) d’administratiu de la Gestió Acadèmica de l’Administració de Lletres i de Psicologia, per ocupar la 
plaça F05117 (C1.21) d’administratiu/iva especialista d’intercanvis de la Gestió Acadèmica de l’Administració de 
Lletres i de Psicologia, 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 10 de 

novembre de 2021, per la qual s’adscriu, amb caràcter provisional, al senyor Carlo Mauricio Godoy Olivares 

(LG3Q), al Servei d’Estabulari de la Unitat de Gestió dels Serveis Cientificotècnics de l’Àrea de Gestió de la Recerca, 
amb efectes del dia 18 d’octubre de 2021. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 10 de 
novembre de 2021, per la qual s’adscriu, en comissió de serveis, a la senyora Cristina Fernàndez Vidal, titular de 
la plaça F01331 (C1.18.1) d’administratiu/iva de la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General de 
l’Administració de Ciències de la Comunicació, per ocupar la plaça F01569 (C1.21) d’administratiu/iva especialista 

d’adquisicions de la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General de l’Administració de Ciències de la 
Comunicació, amb efectes del dia 27 de setembre de 2021. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 10 de 
novembre de 2021, per la qual es determina la finalització de la permanència en el servei actiu de la senyora 
Mercè Alborch López, amb motiu de la seva jubilació anticipada, amb efectes del dia 1 d’octubre de 2021. 
 

Resolució de la cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector de 12 de 
novembre de 2021, per la qual s’encarrega, amb caràcter provisional, les funcions i les responsabilitats pròpies 
de la plaça L00155 (LG2Q) de cap de grup de vigilants del Servei de Seguretat i Vigilància al senyor Julián Cañadas 
de la Paz, amb efectes del dia 1 d’octubre de 2021 i fins al dia 31 d’octubre de 2021, en torn de nit, i se li aplica, 
durant l’exercici d’aquestes funcions, els nivells retributius corresponents a la categoria professional de la plaça 
L00155 (LG2Q) de cap de grup de vigilants del Servei de Seguretat i Vigilància. 

 
Resolució de la cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 12 de 
novembre, per la qual es tanca l’encàrrec per acumulació de tasques a Dolores Marín López, sobre la plaça L00459 
(LG1K) de cap del Servei de Recursos Informàtics i de Multimèdia de la Facultat de Traducció i Interpretació, amb 
efectes del dia 30 de setembre de 2021, i se li deixa d’aplicar el complement personal de durada determinada 
vinculat a l’esmentada acumulació de tasques, amb efectes del dia 30 de setembre de 2021. 
 

Resolució de la cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 12 de 
novembre de 2021, per la qual s’adscriu, amb caràcter provisional, al senyor Nicolàs Gonzàlez Jòdar, al Servei 

Logístic i Punt d’Informació de l’Administració de Lletres i de Psicologia, fins que realitzi les 380 hores i 36 minuts 
que li resten per complir del contracte de jubilació parcial, amb efectes del dia 1 d’octubre de 2021. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 12 de 
novembre de 2021, per la qual es tanca l’encàrrec per acumulació de tasques al senyor Lluís Trulls Pararols, sobre 
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la plaça F03491 (A2.22.3S) de gestor d’afers acadèmics de l’Escola d’Enginyeria, amb efectes del dia 30 de setembre 
de 2021, i se li deixa d’aplicar el complement personal de durada determinada vinculat a l’esmentada acumulació 
de tasques. 

 
Resolució de la cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 12 de 
novembre de 2021, per la qual s’encarrega, amb caràcter provisional, les funcions i les responsabilitats pròpies 
de la plaça L00155 (LG2Q) de cap de grup de vigilants del Servei de Seguretat i Vigilància, a Juan Antonio Vega 
Rodríguez, amb efectes del dia 1 de novembre de 2021 i fins al dia 30 de novembre de 2021, en torn de nit. 
 

Resolució de la cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 12 de 
novembre de 2021, per la qual es tanca l’encàrrec per acumulació de tasques al senyor Josep Maria Campuzano 
Puntí, sobre la plaça F01779 (A2.24.2a) de gestor acadèmic del Campus de Sabadell, amb efectes del dia 30 de 
setembre de 2021, i se li deixa d’aplicar el complement personal de durada determinada vinculat a l’esmentada 
acumulació de tasques.  

 
Resolució de la cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 17 de 

novembre de 2021, per la qual s’adscriu, amb caràcter provisional, a la senyora Sílvia Maré Pérez, al Gabinet del 
Rector, amb efectes del dia 1 d’octubre de 2021. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del retor, de 17 de 
novembre de 2021, per la qual s’adscriu, amb caràcter provisional, al senyor Marià Plou Gorchs, a la plaça F02187 
(C1.22.1) de secretari de direcció del Deganat de la Facultat de Traducció i Interpretació de l’Administració de 
Ciències de l’Educació i de Traducció i Interpretació, amb efectes del dia 16 de setembre de 2021, i mentre duri la 

incapacitat temporal de la persona titular. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 17 de 
novembre de 2021, per la qual s’adscriu, amb caràcter provisional, com a C1.22, el senyor Jordi Jovani Aubanell, 
a la Secretaria de l’Equip de Govern del Gabinet del Rector, amb efectes del dia 21 de juny de 2021. 

 

Resolució de la cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 18 de 
novembre de 2021, per la qual s’adscriu, amb caràcter provisional, al senyor José Antonio Pablos Recio, a la plaça 
F03491 (A2.22.3S) de gestor d’afers acadèmics de la Gestió Acadèmica i de Serveis de l’Administració de l’Escola 
d’Enginyeria, amb efectes del dia 4 d’octubre de 2021, i fins que no es cobreixi de manera definitiva. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatures del rector, de 21 de 
novembre de 2021, per la qual s’estima la sol·licitud presentada per Juan Manuel Cuartero Baquero, pel que fa a 

la petició d’accedir a la situació de jubilació parcial, amb efectes del dia 15 d’octubre de 2021. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 29 de 
novembre de 2021, per la qual s’extingeix el contracte de treball de Laia Rissech Sànchez, amb motiu de la seva 
jubilació anticipada, amb efectes del dia 18 de novembre de 2021. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 29 de 

novembre de 2021, per la qual es determina la finalització de la permanència en el servei actiu d’Ester Hernàndez 
Salgado, amb motiu de la seva jubilació, amb efectes del dia 27 de novembre de 2021. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 29 de 
novembre de 2021, per la qual es determina la finalització de la permanència en el servei actiu de Maria Elena 
Romero Alcaide, amb motiu de la seva jubilació anticipada, amb efectes del dia 1 de desembre de 2021. 

 
Resolució de la cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 29 de 
novembre de 2021, per la qual s’estima la sol·licitud presentada per Cèlia del Rio Sànchez pel que fa a la petició 
d’accedir a la situació de jubilació parcial, amb efectes del dia 9 de novembre de 2021. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 29 de 
novembre de 2021, per la qual s’estima la sol·licitud presentada per Blas Sànchez Gómez, pel que fa a la petició 

d’accedir a la situació de jubilació parcial, amb efectes del dia 9 de novembre de 2021. 
 

Resolució de la cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 29 de 
novembre de 2021, per la qual es determina la finalització de la permanència en el servei actiu d’Ana Maria Garcia 
Blasco amb motiu de la seva jubilació, amb efectes del dia 1 de desembre de 2021. 
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Resolució de la cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 29 de 
novembre de 2021, per la qual es finalitza el contracte de treball de Stuart Keith Dyke amb motiu de la seva 
jubilació, amb efectes del dia 23 de novembre de 2021 

 
Resolució de la cap de ‘Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 29 de 
novembre de 2021, per la qual s’aplica a Nèstor Gonzàlez Molinero, un complement personal de durada 
determinada per reconèixer l'assumpció de tasques de major responsabilitat vinculades a l’administració del Servei 
de Llengües, amb efectes del dia 2 de novembre de 2021. 
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