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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 72/2021, de 15 de desembre, del Plenari del Consell Social 

 
S'acorda  

 
Aprovar l'acta de la sessió plenària del dia 16 de novembre de 2021. 
 
 
Acord 73/2021, de 15 de desembre, del Plenari del Consell Social 
 
 Exposició de motius 

 
Vista la proposta de la vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent per a la supressió d’un títol de màster universitari 
(document 1), que ha estat presentada pel centre corresponent. 
 
 Vist el que disposa la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 

 
Vist el que disposa el Reial decret 822/2021, de 28 de setembre, pel qual s’estableix l’organització dels 
ensenyaments universitaris i del procediment d’assegurament de la qualitat. 
 
Vist l’article 88.b de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
Vist el que disposa l’article 173 del Estatus de la UAB sobre la supressió de titulacions de grau pròpies de la UAB. 

 
Vist l’article 26 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb 
el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011 i les seves posteriors 
modificacions, sobre la creació i modificació de títols de màster universitari. 
 
Vist l’article 29.1.a del reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
 

Vist l’acord pres en la reunió del Consell de Govern de la UAB d’1 de desembre de 2021, en virtut del qual s’aprova 
l’extinció d’un títol de màster universitari i elevar la proposta d’acord al Consell Social de la UAB. 
 
Vist que en la Comissió Acadèmica del Consell Social reunida el 14 de desembre de 2021s'ha pres d’acord CA 
37/2021 que estableix el següent: Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord 
següent: 1) Aprovar l’extinció del títol de màster universitari en Comptabilitat Superior i Auditoria. 2) Encarregar la 

vicerectora d’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’Estudi i d’Innovació Docent. 
 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 
Per tot això, a la vista de les consideracions i documentació continguda en la part expositiva,  

 
S'acorda: 
 
    Aprovar l’extinció del títol de màster universitari en Comptabilitat Superior i Auditoria. 
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    Encarregar la vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent l'execució i el seguiment del punt primer d’aquest acord. 
 
    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 74/2021, de 15 de desembre, del Plenari del Consell Social 
 
 Exposició de motius 

 
Ateses les peticions de creació d’un títol de màster i un títol de diploma de postgrau, que han estat presentades a 
l’Escola de Postgrau, i atesa 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 i document 2 ). 
 

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  pres en la reunió del Consell de Govern de la UAB d’1 de desembre de 2021, en virtut del qual s’aprova 
la creació d’un títol de màster propi i d’un títol de diploma de postgrau i elevar la proposta d’acord al Consell Social 

de la UAB. 
 
Vist que en la reunió de la Comissió Acadèmica del Consell Social de 14 de desembre de 2021 s'ha pres d’acord CA 
37/2021 estableix el següent: Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
1) Aprovar la creació del títol de màster propi en Pneumologia Avançada. 2) Aprovar la creació del títol de diploma 

de postgrau en Creative Computing for Desing and Arts. 3) Encarregar a la vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent 

l’execució i el seguiment dels punts primer i segon d’aquest acord. 4) 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. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions i documentació continguda en la part expositiva,                                                                                               
 
S'acorda : 
 
    Aprovar la creació del títol de màster propi en Pneumologia Avançada. 
 
    Aprovar la creació del títol de diploma de postgrau en Creative Computing for Desing and Arts. 

 
    Encarregar a la vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent l’execució i el seguiment dels punts primer i segon 
d’aquest acord. 
 
    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 75/2021, de 15 de desembre, del Plenari 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 l’acord PLE 25/2021 pres pel Ple del Consell Social de data 19 de maig de 2021, en virtut del qual s’acorda 
aprovar el pressupost de la UAB corresponent a l’exercici 2021. 
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Atès el que disposen les Bases d’execució del Pressupost 2021, en el sentit que aquest és prorrogable fins a 
l’aprovació dels pressupostos següents. 

 
Vist l’acord pres en la reunió del Consell de Govern de la UAB d’1 de desembre de 2021, en virtut del qual s’aproven 
el criteris bàsics per a la pròrroga del pressupost de la UAB 2021 a l’exercici 2022 i elevar la proposta d’acord al 
Consell Social de la UAB. 
 
Vist que en  la Comissió Econòmica del Consell Social de 10 de desembre de 2021 s'ha pres l’acord CE 145/2021 

estableix el següent: Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) Aprovar 
la proposta dels “Criteris bàsics de la pròrroga del pressupost UAB 2021 fins a l’aprovació del pressupost UAB 2022”, 
d’acord amb el que consta en el document 1. 2) Encarregar al gerent l'execució i el seguiment d’aquest acord. 3) 
Comunicar el present acord a la vicegerent d’Economia per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-
lo efectiu. 

 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors 
 
S'acorda : 
 
    Aprovar la proposta dels “Criteris bàsics de la pròrroga del pressupost UAB 2021 fins a l’aprovació del pressupost 
UAB 2022”, d’acord amb el que consta en el document 1. 

 
    Encarregar al gerent l'execució i el seguiment d’aquest acord. 
 
    Comunicar el present acord a la vicegerent d’Economia per tal que porti a terme les mesures necessàries per a 
fer-lo efectiu. 

 

 
Acord 76/2021, de 15 de desembre, del Plenari del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 
Atès que Nanoligent, SL (40%), la UAB (31,58%), la Fundació Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i 
de Sant Pau (18,95%) i CIBER-BBN (9,47%) són cotitulars en els percentatges indicats de la família de patents 

derivades de la patent europea Scaffold proteins and therapeutic nanoconjugates based on nitrogen, sol·licitada 
amb data de prioritat 26/12/2019 i número EP19383201.1 i on els inventors són Esther Vázquez, Antoni Villaverde, 
Ugutz Unzueta, Naroa Serna, Juan Cedano, Olivia Cano, Patricia Álamo, Eloi Parladé i Ramon Mangues. 
 
Atès que la patent llicenciada fa referència a un producte antitumoral basat en nanopartícules peptídiques per a ser 
dirigides cap a cèl·lules de tumor primari o metastàsiques. 
 

Atès que els cotitulars volen formalitzar un contracte de llicència en exclusiva a favor de Nanoligent, SL pel temps 
de durada de la patent. 
 
Vist l’informe d’idoneïtat econòmica lliurat pel cap de l’oficina de valorització i patents de data 16/11/2021 .   
 
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 propietat immaterial de la 
UAB com a béns patrimonials que configuren el patrimoni de la Universitat. 
 
Vist l’article 64.q) del Estatuts de la UAB, que estableix com a competència del Consell de Govern proposar al Consell 
Social el procediment d’alienació de béns patrimonials. 
 

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 la peculiaritat o la naturalesa i característiques del 
dret o de la transmissió, com els casos de les llicències de ple dret. 
 
Vist l’acord pres en la reunió del Consell de Govern de la UAB d’1 de desembre de 2021, en virtut del qual s’aprova 
LA llicència de patent a favor de Nanoligent, SL i elevar la proposta d’acord al Consell Social de la UAB. 
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Vist que en la reunió de la Comissió Econòmica del Consell Social de el 10 de desembre de 2021 s'ha pres l’acord 
CE 140/2021 estableix el següent: Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord 

següent: 1) Aprovar l’autorització de la formalització d’un contracte de llicència de la família de patents derivades 
de la patent europea Scaffold proteins and therapeutic nanoconjugates based on nitrogen, sol·licitada amb data de 
prioritat 26/12/2019 i número EP19383201.1 per part de la UAB (31,58%), Fundació Institut de Recerca de l’Hospital 
de la Santa Creu i de Sant Pau (18,95%) i CIBER-BBN (9,47%), a favor de Nanoligent, S.L. en els termes de l’informe 
d’idoneïtat econòmica lliurat pel cap de l’Oficina de Valorització i Patents de data 16/11/2021 (Document 1- 
document confidencial-). 2) Encarregar al Vicerector de Recerca i de Transferència l’execució i 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. 
 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

Atesa la proposta del vicerector de Recerca i de Transferència. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
S'acorda : 
 
    Aprovar l’autorització de la formalització d’un contracte de llicència de la família de patents derivades de la patent 
europea Scaffold proteins and therapeutic nanoconjugates based on nitrogen, sol·licitada amb data de prioritat 
26/12/2019 i número EP19383201.1 per part de la UAB (31,58%), Fundació Institut de Recerca de l’Hospital de la 

Santa Creu i de Sant Pau (18,95%) i CIBER-BBN (9,47%), a favor de Nanoligent, S.L. en els termes de l’informe 
d’idoneïtat econòmica lliurat pel cap de l’Oficina de Valorització i Patents de data 16/11/2021 (Document 1- 
document confidencial-). 
 
    Encarregar al Vicerector de Recerca i de Transferència l’execució i 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 77/2021, de 15 de desembre, del Plenari del Consell Social 
 
Exposició de motius 

 
Atès que en data 29 d’abril de 2004, la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat 
de Girona, la Universitat de Lleida, la Fundació Universitat Oberta de Catalunya, la Universitat Politècnica de 
Catalunya, la Universitat Pompeu Fabra i la Universitat Rovira i Virgili van constituir l’Associació Catalana 
d’Universitats Públiques (ACUP) davant el notari de Barcelona, Juan José López Burniol, sota el número 1.398 del 
seu protocol, amb la finalitat de ser la veu essencial de les universitats de Catalunya promovent i donant suport al 
seu treball. 

 
Atès que per acord de l’Assemblea General de l’ACUP de data 28 de maig de 2021 i de la seva Junta Directiva de 
data 15 de setembre de 2021 es van modificar els seus estatuts, en els termes del document 1, per tal d’incorporar 
un òrgan intern denominat Taula dels Consells Socials i on s’aprofita per actualitzar petits aspectes tècnics als 
estatuts. 
 

Vist l’article 88.e) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
Vist l’article 64.t) dels estatuts de la UAB. 
 
Vist l’article 28.2 del reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Vist l’acord pres en la reunió del Consell de Govern de la UAB d’1 de desembre de 2021, en virtut del qual s’aprova 

la ratificació de l’acord de modificació dels estatuts de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) i elevar 
la proposta d’acord al Consell Social de la UAB. 

 
Vist que en reunió de la Comissió Econòmica del Consell Social de 10 de desembre de 2021 s'ha pres l’acord CE 
141/2021 estableix el següent: Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
1) Ratificar l’acord del Consell de l’Assemblea General de l’ACUP de 28 de maig de 2021 i l’acord de la seva Junta 
Directiva de 15 de setembre de 2021 pels quals es modificà els estatuts de l’Associació Catalana d’Universitats 
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Públiques, d’acord amb el que consta en el document 1. 2) Encarregar la secretària general l'execució i el seguiment 
d’aquest acord. 3) Comunicar el present acord a la secretària general, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-lo efectiu. 

 
Atesa la proposta del vicerector de Recerca i de Transferència de la UAB. 
 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  

 
S'acorda : 
 
    Ratificar l’acord del Consell de l’Assemblea General de l’ACUP de 28 de maig de 2021 i l’acord de la seva Junta 
Directiva de 15 de setembre de 2021 pels quals es modificà els estatuts de l’Associació Catalana d’Universitats 

Públiques, d’acord amb el que consta en el document 1. 
    Encarregar la secretària general l'execució i el seguiment d’aquest acord. 

    Comunicar el present acord a la secretària general, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-
lo efectiu. 
 
 
Acord 78/2021, de 15 de desembre, del Plenari del Consell Social 
 
Exposició de motius 

 
Atès que en el marc del Decret 341/1986, de 13 d’octubre, es va crear el Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí 
de Sabadell (CSPTS), integrat per la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Sabadell, la Universitat Autònoma 
de Barcelona, la Fundació “Hospital i Casa de Beneficiència Sabadell”, la Caixa d’Estalvis de Sabadell i Sabadell 
Mutual, Mutualitat de Previsió Social, amb la finalitat de millorar la prestació dels serveis d’assistència sanitària de 

cobertura pública a la població i racionalitzar els recursos esmerçats en aquesta assistència. 

 
Atès que el 25 de març de 2019 el Consell de Direcció del Servei Català de la Salut va aprovar la proposta de 
modificació dels estatuts de determinades empreses públiques i consorcis, entre els quals s’inclou el CSPTS, per 
adaptar-los als criteris del Grup de Treball de la Generalitat de Catalunya sobre la consideració de mitjà propi 
personificat de la Generalitat de Catalunya. 
 
Atès que el 26 de febrer de 2020 el Consell de Govern del CSPTS va aprovar per unanimitat la modificació dels seus 

estatuts per eliminar la condició de mitjà propi (document 1, document 2, document 3). 
 
Vist l’article 88.e) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
Vist l’article 64.t) dels estatuts de la UAB. 
 
Vist l’article 28.2 del reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 

 
Vist l’acord pres en la reunió del Consell de Govern de la UAB d’1 de desembre de 2021, en virtut del qual s’aprova 
la ratificació de l’acord de modificació dels estatuts del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell i elevar 
la proposta d’acord al Consell Social de la UAB. 
 
Vist que en la reunió de la Comissió Econòmica del Consell Social del 10 de desembre de 2021 s'ha pres l’acord CE 

142/2021 estableix el següent: Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
1) Ratificar l’acord del Consell de Govern del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell de 26 de febrer 
de 2020 pel qual es va aprovar per unanimitat la modificació dels seus estatuts per eliminar la condició de mitjà 
propi, d’acord amb el que consta en el document 1. 2) Encarregar la secretària general l'execució i el seguiment 
d’aquest acord. 3) Comunicar el present acord a la secretària general, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-lo efectiu. 
 

Atesa la proposta del vicerector de Recerca i de Transferència de la UAB. 
 

Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
S'acorda : 
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    Ratificar l’acord del Consell de Govern del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell de 26 de febrer 
de 2020 pel qual es va aprovar per unanimitat la modificació dels seus estatuts per eliminar la condició de mitjà 

propi, d’acord amb el que consta en el document 1 
     Encarregar la secretària general l'execució i el seguiment d’aquest acord. 
    Comunicar el present acord a la secretària general, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-
lo efectiu. 
 
  

Acord 79/2021, de 15 de desembre, del Plenari del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 
Atès que la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona (FUAB) es va constituir com a entitat instrumental de la 

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) el 24 de febrer de 1998, per col·laborar amb la Universitat en el 
desenvolupament i la realització de projectes docents complementaris a la seva oferta acadèmica, per prestar serveis 

vinculats a la universitat i per implementar projectes innovadors de caràcter estratègic per a la UAB. 
 
Atès que l’objecte general de la FUAB és ‘la col·laboració amb la Universitat Autònoma de Barcelona en el foment i 
realització d’activitats docents, de recerca i de prestació de tots aquells serveis vinculats a l’activitat universitària’. 
 
Atès que per tal d’acomplir aquesta diversitat de funcions, la UAB i la FUAB han constituït una sèrie de fundacions i 
empreses que conformen la Corporació UAB. A la FUAB se li ha encomanat la missió d’establir les línies estratègiques 

de funcionament del conjunt d’entitats que conformen aquesta Corporació, així com la de dirigir i liderar els projectes 
que impulsen. 
 
Ates que l’any 2009 es van modificar els Estatuts de la FUAB introduint a l’article 4 una declaració sobre la 
consideració de la FUAB com a mitjà propi i servei tècnic de la UAB d’acord amb el règim previst a l’article 24.6 de 

la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic. 

 
Atesa la promulgació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic per la qual es reforcen 
els requisits pels quals una entitat del sector públic pugui ostentar la condició de mitjà propi personificat respecte 
un poder adjudicador, la qual cosa obliga a analitzar si cadascuna de les entitats que històricament ostentaven 
aquesta condició compleixen els nous requeriments per seguir ostentant la condició de mitjà propi personificat d’un 
poder adjudicador. 
 

Vista la memòria justificativa de la vicepresidenta executiva de la FUAB relativa al compliment dels requisits 
subjectius exigits legalment perquè la FUAB ostenti la condició de mitjà propi de la UAB: acreditació de concurrència 
de medis materials i personals suficients i idonis per poder realitzar prestacions en el sector d’activitat propi de 
l’àmbit de l’objecte fundacional de la FUAB, així com de la sostenibilitat i eficàcia en la realització de dites prestacions 
segons criteris de rendibilitat econòmica (document 1). 
 
Vist l’informe jurídic que justifica la proposta (document 2). 

 
Vist l’article 32 de la llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
 
Vist l’article 86 de la llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
 
Vist l’article 91 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 

 
Vist l’article 64.w) dels estatuts de la UAB. 
 
Vist l’article 28.2 k) del reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Vist l’acord pres en la reunió del Consell de Govern de la UAB d’1 de desembre de 2021, en virtut del qual s’aprova 
el reconeixement de la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona com a mitjà propi personificat de la Universitat 

Autònoma de Barcelona i i elevar la proposta d’acord al Consell Social de la UAB. 
 

Vist quea la reunió de la Comissió Econòmica del Consell Social de 10 de desembre de 2021 es pren l’acord CE 
143/2021 estableix el següent: Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
1) Acordar prestar la conformitat perquè la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona (FUAB) mantingui la seva 
condició de mitjà propi de la Universitat Autònoma de Barcelona, a l’empara de l’article 32 de la llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic, un cop modificats els estatuts de la Fundació Universitat Autònoma de 
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Barcelona per adaptar-los a l’article 32 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 2) 
Encarregar el vicerector d’Organització l'execució i el seguiment d’aquest acord. 3) Comunicar el present acord a la 
vicepresidenta executiva de la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona per tal que porti a terme les mesures 

necessàries per a fer-lo efectiu. 
 
Atesa la proposta del vicerector de Recerca i de Transferència de la UAB. 
 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  
 
S'acorda : 
 
    Acordar prestar la conformitat perquè la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona (FUAB) mantingui la seva 

condició de mitjà propi de la Universitat Autònoma de Barcelona, a l’empara de l’article 32 de la llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic, un cop modificats els estatuts de la Fundació Universitat Autònoma de 

Barcelona per adaptar-los a l’article 32 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
    Encarregar el vicerector d’Organització l'execució i el seguiment d’aquest acord. 
    Comunicar el present acord a la vicepresidenta executiva de la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona per 
tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 
 
  
Acord 80/2021, de 15 de desembre, del Plenari del Consell Social 

 
Exposició de motius 
 
Vista la Resolució de 22 de març de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública, per la que es publica el “II 
Acuerdo Gobierno-Sindicatos para la mejora del empleo público y las condiciones de Trabajo”, i vistes les lleis 

pressupostàries de la Generalitat de Catalunya, 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. 
 
Atès que l’article 25.3 de la Llei de pressupostos, així com el Reial Decret-Llei 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: 
 
Vist que 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. 
 

Vist l’acord de la Comissió de Personal Acadèmic de data 23 de novembre de 2021 pel qual s’informa favorablement 
l’ús dels fons addicionals del PDI corresponents als pressupostos dels anys 2019 i 2020. 
 
Vist l’article 28.4.d del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Vist l’acord pres en la reunió del Consell de Govern de la UAB d’1 de desembre de 2021, en virtut del qual s’aprova 

l’ús dels fons addicionals corresponents als pressupostos dels anys 2019 i 2020 del Personal Docent i Investigador i 
elevar la proposta d’acord al Consell Social de la UAB. 
 
Vist que en la reunió de la Comissió Econòmica del Consell Social de 10 de desembre de 2021s'ha pres d’acord CE 
147/2021 estableix el següent: Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
1) Aprovar l’ús dels fons addicionals del PDI corresponents als pressupostos dels anys 2019 i 2020, d’acord amb el 
que consta en el document 1. 2) Establir la seva entrada en vigor al dia següent de la seva aprovació pel Consell 

Social i ordenar la seva publicació al Butlletí Oficial de la UAB. 3) Comunicar el present acord a la vicerector de 
Personal Acadèmic per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 

 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  
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S'acorda : 
 
    Aprovar l’ús dels fons addicionals del PDI corresponents als pressupostos dels anys 2019 i 2020, d’acord amb el 

que consta en el document 1. 
 
    Establir la seva entrada en vigor al dia següent de la seva aprovació pel Consell Social i ordenar la seva publicació 
al Butlletí Oficial de la UAB. 
 
    Comunicar el present acord a la vicerector de Personal Acadèmic per tal que porti a terme les mesures necessàries 

per a fer-lo efectiu. 
 
  
Acord 81/2021, de 15 de desembre, del Plenari del Consell Social 
 

Exposició de motius 
 

Vistes les lleis pressupostàries de la Generalitat de Catalunya, 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 al Personal d’Administració i Serveis representa un increment de despesa de la massa salarial de 
capítol I en 207.434,92€ corresponent al PAS funcionari i 229.896,36€ al PAS Laboral que, si es destina a mesures 
consolidables, passen a integrar-se als pressuposts futurs. 
 

Atès que l’article 25.3 de la Llei de pressupostos, així com el Real Decret-Llei 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: 
 
Vist que 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 PAS corresponents als pressupostos dels anys 
2019 i 2020. 
 
Atès l’Acord entre l’Equip de Govern, la Gerència i la Junta de PAS de la Universitat Autònoma de Barcelona referent 

als llocs base de l’escala administrativa del Personal d’Administració i Serveis Funcionari de data novembre de 2021, 
mitjançant el qual s’acorda que les reclassificacions contemplades en el mateix es finançaran amb els imports 
corresponents als fons addicionals del 0,25% i el 0,30% de la massa salarial dels pressupostos de 2019 i 2020, 
respectivament. 
 
Atès l’Acord entre l’Equip de Govern, la Gerència i el Comitè d’Empresa del PAS Laboral de la Universitat Autònoma 
de Barcelona referent a l’aplicació dels fons addicionals per al Personal d’Administració i Servei Laboral de data 

novembre de 2021 mitjançant el qual s’acorda destinar els fons addicionals del 0,25% i el 0,30% de la massa salarial 
del PAS laboral dels pressupostos 2019 i 2020, respectivament, a finançar accions relatives a millorar l’eficiència de 
les plantilles i al desenvolupament professional del seu personal de capítol 1 per, en concret, facilitar la transformació 
del grup LG4 a grup LG3 tal i com es recull a l’Acord entre l’Equip de Govern, la Gerència i el comitè d’empresa de 
la Universitat Autònoma de Barcelona referent als fons addicionals. 
 

Vist l’article 28.4.d del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Vista la documentació d’aquest punt de l’ordre del dia (document 1, document 2 i document 3). 
 
Vist l’acord pres en la reunió del Consell de Govern de la UAB d’1 de desembre de 2021, en virtut del qual s’aprova 
l’ús dels fons addicionals del PAS corresponents als pressupostos dels anys 2019 i 2020 i elevar la proposta d’acord 
al Consell Social de la UAB. 

 
Vist que en la reunió de la Comissió Econòmica del Consell Social dei el 10 de desembre de 2021 s'ha pres l’acord 

CE 148/2021 estableix el següent: Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord 
següent: 1) Aprovar l’ús dels fons addicionals del PAS corresponents als pressupostos dels anys 2019 i 2020, d’acord 
amb el que consta en el document 1. 2) Encarregar al vicerector d’Organització l’execució i el seguiment d’aquest 
acord. 
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Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 

 
S'acorda : 
 
    Aprovar l’ús dels fons addicionals del PAS corresponents als pressupostos dels anys 2019 i 2020, d’acord amb el 
que consta en el document 1. 
 

    Encarregar al vicerector d’Organització l’execució i el seguiment d’aquest acord. 
 
  
Acord 82/2021, de 15 de desembre, del Plenari del Consell Social 
 

 Exposició de motius 
 

  Atès l’article 14.2 de la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la que es modifica la Llei Orgànica 6/2001, de 21 
de desembre, d’Universitats, que estableix que el Consell Social aprovarà un pla anual d’actuacions destinat a 
promoure les relacions entre la universitat i el seu entorn cultural, professional, econòmic i social al servei de la 
qualitat de l’activitat universitària. 
 
 Atès l’article 30.1.a) del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB que estableix que, 
“Correspon a la Comissió Universitat-Empresa elevar els assumptes següents perquè siguin discutits i aprovats, si 

escau, pel ple del Consell Social: a) Proposar el pla anual d’actuació del Consell Social en l’àmbit de les relacions 
amb les empreses, la inserció laboral i la Responsabilitat Social de la Universitat en aquests camps: línies prioritàries 
a impulsar, criteris per desenvolupar-les, accions a realitzar i pressupost requerit per acció. L’objectiu del pla i 
accions és promocionar, impulsar i dinamitzar accions i activitats orientades a la obtenció de retorns a la Universitat 
i a potenciar els lligams entre la Universitat i les empreses, institucions i entitats.” 

 

Vist que el pressupost disponible del Consell Social per a l’any 2022 per a projectes de l’àmbit Universitat-Empresa 
i de l’àmbit Societat-Universitat, és de 86.260 euros, tant per a projectes de continuïtat com de nous. 
 
Vist que es proposa la continuïtat dels projectes 1, 2 , 3 i 4 del document 1 (Premis Argó (18a edició) a treballs de 
recerca d’estudiants de batxillerat i de cicles formatius de grau superior; beques Impuls a estudiants de la UAB amb 
necessitats especials; i Acte de la Nit del Consell Social de la UAB curs 2022-2023). 
 

Vist que es proposen com a nous projectes de l’any 2022 els que consten en els punts 5, 6 i 7 del document 1 
(projecte “UAB Games 2022”, projecte “I premi als millors treballs de final de grau (TFG) relacionats amb 
l’emprenedoria social” i projecte “Elaboració d’una estratègia en l’àmbit de l’esport de la UAB”). 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  
 
S'acorda : 

 
     Aprovar donar continuïtat, en l’any 2022, a les actuacions següents: 
 
          a) Destinar 6.000 euros als Premis Argó (18a edició) a treballs de recerca d’estudiants de batxillerat i de 
cicles formatius de grau superior.  
 

          b) Destinar 2.000 euros a compte de la dotació del Premi d’Excel·lència Docent de la UAB del curs 2021-
2022. [ 
 
          c) Destinar 10.000 euros a les beques Impuls per a estudiants de la UAB amb necessitats especials per al 
curs 2022-2023. 
 
          d) Destinar 5.000 euros per a l’acte La Nit del Consell Social del curs 2022-2023.  

 
    Aprovar, en l’any 2022, les noves actuacions següents: 

 
          a) Destinar 1.900 euros al projecte “I premi als millors treballs de final de grau (TFG) relacionats amb 
l’emprenedoria social”, en concepte de les despeses per al premi en els àmbits de coneixement següents: Ciències 
experimentals i tecnològiques, Ciències socials, Ciències humanes i Ciències de la salut, de 400 euros cadascun, així 
com les despeses de difusió, d’import 300 euros.  
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         b) Destinar 6.650 euros al projecte UAB Games 2022, els objectius i continguts del qual s’han de concretar 
en un grup de treball integrat per la presidenta de la Comissió Societat-Universitat, la vicerectora de Campus, 
Sostenibilitat i Territori, i el director del Servei d’Activitat Física. Les conclusions del grup de treball  seran informades 

al Consell Social de la UAB.  
 
        c) Impulsar i treballar en la definició de l’estratègia de la UAB en l’àmbit esportiu, conjuntament el Consell 
Social de la UAB, el vicerectorat de Campus, Sostenibilitat i Territori i el Servei d’Activitat Física, perquè sigui 
aprovada pels òrgans competents de la UAB en l’any 2022.  
 

    Comunicar els apartats a) i b) del punt 1 d’aquest acord a la vicerectora de Programació Acadèmica i de Qualitat 
de la UAB i a la directora de l’ICE. 
 
    Comunicar l’apartat c) d’aquest acord a la vicerectora d’Alumnat i d’Ocupabilitat de la UAB i al director de la 
Fundació Autònoma Solidària. 

 
    Comunicar l’apartat a) del punt 2 d’aquest acord a la vicerectora d’Alumnat i d’Ocupabilitat de la UAB. 

 
    Comunicar els apartats b) i c) del punt 2 d’aquest acord a la vicerectora de Campus, Sostenibilitat i Territori i al 
responsable del Servei d’activitat Física de la UAB. 
    Comunicar el present acord al Cap del Gabinet del Rectorat de la UAB. 
 
 
Acord 83/2021, de 15 de desembre, del Plenari del Consell Social 

 
 Exposició de motius 
 
  Atès l’article 14.2 de la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la que es modifica la Llei Orgànica 6/2001, de 21 
de desembre, d’Universitats, que estableix que el Consell Social aprovarà un pla anual d’actuacions destinat a 

promoure les relacions entre la universitat i el seu entorn cultural, professional, econòmic i social al servei de la 

qualitat de l’activitat universitària. 
 
 Atès l’article 30.1.a) del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell 
 
Social de la UAB que estableix que, “Correspon a la Comissió Universitat-Empresa elevar els assumptes següents 
perquè siguin discutits i aprovats, si escau, pel ple del Consell Social: a) Proposar el pla anual d’actuació del Consell 
Social en l’àmbit de les relacions amb les empreses, la inserció laboral i la Responsabilitat Social de la Universitat 

en aquests camps: línies prioritàries a impulsar, criteris per desenvolupar-les, accions a realitzar i pressupost 
requerit per acció. L’objectiu del pla i accions és promocionar, impulsar i dinamitzar accions i activitats orientades a 
la obtenció de retorns a la Universitat i a potenciar els lligams entre la Universitat i les empreses, institucions i 
entitats.” 
 
Vist que el pressupost disponible del Consell Social per a l’any 2022 per a projectes de l’àmbit Universitat-Empresa 
i de l’àmbit Societat-Universitat, és de 86.260 euros, tant per a projectes de continuïtat com de nous. 

 
Vist que es proposta la continuïtat dels projectes 1 i 2 del document 1 (Projecte Hub b30-Residence Experience in 
Sustainability i Acte de la Nit del Consell Social de la UAB 2022) 
 
Vist el nou projecte que es proposta en el punt 3 del document 1. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  
 
 S’acorda : 
 
     Aprovar assignar, en l’any 2022, 13.160 euros per al projecte Hub b30 Residence Experience in Sustainability, 
en concepte de les despeses del servei d’execució del projecte per part del Parc de Recerca UAB i en concepte del 
cost de les beques a estudiants del curs 2021-2022 imputables a l’any 2022.  

    Aprovar destinar, en l’any 2021, 5.000 euros per a l’acte de la Nit del Consell Social de la UAB del curs 2022-
2023.  

    Aprovar destinar, en l’any 2022, 14.000 euros per al projecte Venture Building en Cleantech, en concepte de la 
realització del diagnòstic cleantech, la detecció d’oportunitats territorials, i el procés d’ideació, desenvolupament del 
prototip i de definició del projecte d’start-up.   
    Comunicar els punt 1 i 3 d’aquest acord a la directora i el gerent del Parc de Recerca UAB. 
    Comunicar el present acord al Cap del Gabinet del Rectorat de la UAB. 
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I.2. Comissions del Consell Social 

 
I.2.1. Comissió Acadèmica 

[tornar a l’índex] 

 
 
Acord 35/2021, de 14 de desembre, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 

 
S'acorda  
 
Aprovar l’acta de la sessió de la Comissió Acadèmica reunida el dia 25 de novembre de 2021. 
  

 
Acord 36/2021, de 14 de desembre, 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 1369452, estudiant de Grau en Medicina a la Facultat de Medicina, segons consta en el document 1. 
    NIA  1150211, estudiant de Grau en Medicina a la Facultat de Medicina, segons consta en el document 2. 
    NIA 1457444, estudiant de Grau en Física i Grau en Química a la Facultat de Ciències, segons consta en el 

document 3. 
    NIA 1395608, estudiant del Grau en Informàtica més grau en Sistemes de Telecomunicació, a l’Escola 
d’Enginyeria de la UAB, segons consta en el document 4. 
    NIA 1460646, estudiant de Grau en Informàtica, a l’Escola d’Enginyeria, segons consta en el document 5. 
    NIA 1354321, estudiant de Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicacioó i Grau en enginyeria de 
Sistemes de Telecomunicació, a l’Escola d’Enginyeria, segons consta en el document 6. 
    NIA 1456941, estudiant de Grau en Enginyeria Informàtica, a l’Escola d’Enginyeria, segons consta en el 

document 7. 
    NIA 1393068, estudiant de Grau en Dret, a la Facultat de Dret, segons consta en el document 8. 
    NIA 1330193, estudiant de Grau en Enginyeria Mecànica a l’Escola Universitària Salesiana de Sarrià, adscrita a 
la UAB segons consta en el document 9. 
    NIA 1273979, estudiant de Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica a l’Escola Universitària 
Salesiana de Sarrià, adscrita a la UAB segons consta en el document 9 
 

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 Medicina, presentat per l’estudiant amb NIA 1369452 de la Facultat de 

Medicina, 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 l’assignatura 103593 Anatomia Humana: 
Esplanctologia , 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 de grau en Medicina, presentat per l’estudiant amb NIA 1150211 de la Facultat de 

Medicina, 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 l’assignatura, 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 canvi en 
la matrícula del curs 2020-2021, presentat per l’estudiant amb NIA 1457444 de l’Escola d’Enginyeria, per tal de 
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donar acompliment al que estableix l’article 134 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’un canvi de matrícula de les assignatures Mecànica Clàssica i Equacions diferencials per les assignatures de nova 

matrícula: Fenòmens de Transport i Fenòmens de Superfície; i Bioquímica i Laboratori de Síntesi Inorgànica , i per 
tant, no autoritzar el canvi de matrícula 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 de Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Tecnologies de la Informació) i Grau en Enginyeria 
de Sistemes de Telecomunicació., presentat per l’estudiant amb NIA 1395608 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 102687-Tractament Digital del Senyal, 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 de de Grau en Enginyeria Informàtica., presentat per l’estudiant amb NIA 1460646 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 no justifiquen la concessió d’una autorització de matrícula de les assignatures 250244 Informació i 
Seguretat; 102747 sistemes Operatius, 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 Electrònica de Telecomunicació i Grau en Enginyeria de Sistemes de 
Telecomunicació, presentat per l’estudiant amb NIA 1353125 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 102684 sistemes digitals i Llenguatges de Descripció del Hardware., 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 de Grau en Enginyeria Informàtica, presentat per l’estudiant amb NIA 1456941 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 no justifiquen la concessió d’una autorització de matrícula de l’assignatura 102746 Xarxes, 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 Dret, presentat per l’estudiant amb NIA 1393068 de Facultat de Dret, 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 102223 Dret Financer i Tributari I, i per tant, autoritzar que l’estudiant 
pugui matricular-se en el curs 2021-2022, o 2021-2022 a elecció de l’alumna. 

 
    Emetre un informe desfavorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de 
continuïtat dels estudis de Grau en Enginyeria Mecànica, presentat per l’estudiant amb NIA 1330193 de l’Escola 
Universitària Salesiana de Sarrià, 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 

200141 Expressió Gràfica i 200140 Càlcul, 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 Electrònica Industrial i Automàtica, presentat per l’estudiant amb NIA 1273979 
de l’Escola Universitària Salesiana de Sarrià, 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 
200198 Electrotècnia i 200203 Electrònica de Potència l, i per tant, autoritzar que l’estudiant pugui matricular-se 

en el curs 2021-2022. 
 
 
Acord 37/2021, de 14 de desembre, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 
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 Exposició de motius 
 
Vista la proposta de la vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent per a la supressió d’un títol de màster universitari 

(document 1), que ha estat presentada pel centre corresponent. 
 
Vist el que disposa la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
 
Vist el que disposa el Reial decret 822/2021, de 28 de setembre, pel qual s’estableix l’organització dels 

ensenyaments universitaris i del procediment d’assegurament de la qualitat. 
 
 Vist l’article 88.b de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
Vist el que disposa l’article 173 del Estatus de la UAB sobre la supressió de titulacions de grau pròpies de la UAB. 

 
Vist l’article 26 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat 

amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011 i les seves posteriors 
modificacions, sobre la creació i modificació de títols de màster universitari. 
 
Vist l’article 29.1.a del reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Vist que en la reunió del Consell de Govern de la UAB d’1 de desembre de 2021 s’ha pres l’acord que estableix: 
 

PRIMER.- Aprovar l’extinció del títol de màster universitaris següents: Comptabilitat Superior i Auditoria. SEGON.- 
Elevar l'aprovació de la supressió del títol de màster universitari al Consell Social per tal que exerceixi les seves 
competències. TERCER.- Encarregar la vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent l'execució i el seguiment dels 
acords primer i segon. QUART.- 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 proposta de la vicerectora d’Estudi i d’Innovació Docent. 
 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions i documentació continguda en la part expositiva,  
 
S'acorda : 

 
Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
 
    Aprovar l’extinció del títol de màster universitari en Comptabilitat Superior i Auditoria. 
 
    Encarregar la vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent l'execució i el seguiment del punt primer d’aquest 
acord. 

 
    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 38/2021, de 14 de desembre, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 

 
 Exposició de motius 
 
Ateses les peticions de creació d’un títol de màster i un títol de diploma de postgrau, que han estat presentades a 
l’Escola de Postgrau, i atesa 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 i document 2 ). 
 

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. 
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Vist que en la reunió del Consell de Govern de la UAB d’1 de desembre de 2021 s’ha pres l’acord, que estableix: 
PRIMER. Aprovar la creació del títol de màster propi següent: - Màster en Pneumologia Avançada. SEGON. Aprovar 
la creació del títol de diploma de postgrau següent: - Diploma de postgrau en Creative Computing for Design and 

Arts. TERCER. Elevar l'aprovació de la creació de títols de màster propi i de diploma de postgrau al Consell Social 
per tal que exerceixi les seves competències. QUART. Encarregar a la vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent 
l'execució i el seguiment dels acords primer a tercer. CINQUÈ. 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 proposta de la vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent. 

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

S'acorda : 
 

Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
 
    Aprovar la creació del títol de màster propi en Pneumologia Avançada. 
 
    Aprovar la creació del títol de diploma de postgrau en Creative Computing for Desing and Arts. 
 
    Encarregar a la vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent l’execució i el seguiment dels punts primer i segon 

d’aquest acord. 
 
    Comunicar el present acord a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-lo efectiu. 
 

 

 

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

 
Acord 135/2021, de 10 de desembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
S'acorda : 
 
 Aprovar l’acta de la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el dia 5 de novembre de 2021. 
  

 
Acord 136/2021, de 10 de desembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
3. Preus dels estudis de màster universitari del curs acadèmic  2022-2023, per a estudiants estrangers no 

residents que no siguin nacionals d’estats membres de la Unió Europea. 
 

Exposició de motius 
 
Atesa la proposta presentada per la vicegerent d’Ordenació Acadèmica de la UAB pel que fa als preus dels estudis 
de màster per a estudiants estrangers no residents que no siguin nacionals d’estats membres de la Unió Europea, 
corresponents al curs 2022-2023 (document 1). 
 
Atès que els consells socials de les universitats públiques poden diferenciar el preu dels crèdits en qualsevol nivell 

d’estudis per als estudiants estrangers no residents, que no siguin nacionals d’estats membres de la Unió Europea, 
sense que el preu corresponent pugui excedir quatre vegades els preus fixats per aquest Decret per a 
l’ensenyament de què es tracti i fins el 100% del seu cost, sens perjudici del que prevegin els acords i els convenis 
o tractats internacionals en aquesta matèria i la resta de la normativa vigent. 
 

Atès que el Consell Social de la UAB, a l’empara del Decret de preus públics, ha establert, durant els darrers anys 
acadèmics, la diferenciació del preu dels crèdits per als estudiants estrangers no residents que no siguin membres 

de la Unió Europea. 
 
Vist l’article 89.i) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 
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Vist l’article 28.3.c) del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  

 
S'acorda : 
 
    Aprovar, per al curs 2022-2023, els preus dels estudis de màster per a estudiants estrangers no residents que 
no siguin nacionals d’estats membres de la Unió Europea, d’acord amb el que consta en el document 1, els quals 
estan condicionats al que disposi el Decret que regularà els preus dels serveis acadèmics de les universitats 

públiques de Catalunya per al curs 2022-2023. 
 
    Comunicar aquest acord a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica i al Cap de l’Àrea d’Afers Acadèmics, per tal que 
es duguin a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 
 

  
Acord 137/2021, de 10 de desembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 

 
Exposició de motius 
 
Vista la proposta presentada per la Vicegerència de Recerca, en relació a l’aprovació, si escau, de les tarifes dels 
serveis cientificotècnics següents: Laboratori de Luminescència i Espectroscòpia de Biomolècules; Servei d’Anàlisi 
Química; Servei de Cultius Cel·lulars, Producció d’Anticossos i Citometria; Servei de Difracció de Raigs X; Servei 
d’Estabulari; Servei d’Estadística Aplicada; Servei de Ressonància Magnètica Nuclear; Servei de Genòmica; Servei 

de Granges i Camps Experimentals; Servei de Microscòpia; Servei Planta de Tecnologia dels Aliments i Unitat 
Tècnica de Protecció Radiològica. 
 
Vistos els informes justificatius de les tarifes 2022 dels serveis cientificotècnics presentats per la Vicegerència de 
Recerca (document 13). 

 

Atès l’article 28.3 apartat c, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Atès l’acord número CE 68/2020 que deixa sense efecte l’acord 16 bis/2008 pres per la Comissió Econòmica del 
Consell Social de 19 de juny. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  
 

S'acorda : 
 
    Aprovar les tarifes per a l’any 2022 dels serveis científicotècnics següents: 
 
           a) Laboratori de Luminescència i Espectroscòpia de Biomolècules, d’acord amb el que consta en el 
document 1. 
 

           b) Servei d’Anàlisi Química, d’acord amb el que consta en el document 2. 
 
           c) Servei de Cultius Cel·lulars, Producció d’Anticossos i Citometria, d’acord amb el que consta en el 
document 3. 
 
           d) Servei de Difracció de Raigs X, d’acord amb el que consta en el document 4. 

 
           e) Servei d’Estabulari, d’acord amb el que consta en el document 5.  
 
           f) Servei d’Estadística Aplicada, d’acord amb el que consta en el document 6. 
 
           g) Servei de Ressonància Magnètica Nuclear, d’acord amb el que consta en el document 7. 
 

           h) Servei de Genòmica, d’acord amb el que consta en el document 8. 
 

           i) Servei de Granges i Camps Experimentals, , d’acord amb el que consta en el document 9. 
 
           j) Servei de Microscòpia, d’acord amb el que consta en el document 10. 
 
           k) Servei Planta de Tecnologia dels Aliments, d’acord amb el que consta en el document 11. 
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           l) Unitat Tècnica de Protecció Radiològica, d’acord amb el que consta en el document 12. 
 

       Comunicar el present acord al vicegerent de Recerca, per tal que es duguin a terme les mesures necessàries 
per a fer-lo efectiu. 
 
  
Acord 138/2021, de 10 de desembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 

Exposició de motius 
 
Atès que en l’any 2021 el Servei cientificotècnic Servei de Genòmica i Bioinformàtica va segregar la part de 
bioinformàtica creant-se el Laboratori de Prestació de Serveis (LPS) Multi-omics Bioinformatics Core facility. 
 

Atès que restava pendent l’aprovació de les tarifes del LPS Multi-omics Bioinformatics Core facility per a l’any 
2021. 

 
Vista la proposta presentada per la Vicegerència de Recerca, en relació a l’informe justificatiu de la proposta 
(document 1A) i a les tarifes del Laboratori de Prestació de Serveis Multi-omics Bioinformatics Core facility per a 
l’any 2021 (document 1B). 
 
Vista la proposta presentada per la Vicegerència de Recerca, en relació a la pròrroga de les tarifes de l’any 2021 
fins el 30 d’abril de 2022 dels Laboratoris de Prestació de Serveis següents: Equip de Desenvolupament 

Organitzacional (EDO-SERVEIS); Servei Forènsic Ambiental; Plataforma IBISBA- Biotecnologia Industrial 
(Plataforma IBISBA-UAB); Laboratori de Tecnologies per a la Traducció Audiovisual. (LAB-TTAV); Laboratori 
d’Anàlisi d’Isòtops Estables; Laboratori d’Anàlisi d’Indicadors Hormonals, d’Estrès, Benestar i Reproducció Animals; 
Laboratori de Muntatge de Prototips Electrònics per a Sistemes Embedded (LaMPES); Laboratori d’Anàlisis 
Palinològiques; Laboratori de Bioseguretat Alimentària; Laboratori d’Especiació Química; Laboratori de Mesures 

Magnètiques i Tèrmiques (LMT); Laboratori de Referència d’Enzimologia Clínica (LREC); Planta Pilot de 

Fermentació; Servei d’Aplicacions Educatives- Facultat de Ciències de l’Educació; Servei d’Anàlisi de Fàrmacs; 
Servei de Bioquímica Clínica Veterinària; Servei de Diagnòstic de Patologia Veterinària (SDPV); Servei de Datació 
per Triti i Carboni 14; Servei d’Estudis i Dictàmens Jurídics (SEDIJ); Servei d’Ecopatologia de Fauna Salvatge 
(SEFaS); Servei d’Hematologia Clínica Veterinària (SHCV); Serveis Integrats d’Animals de Laboratori (SIAL);  
Servei de Nutrició i Benestar Animal (SNIBA); Servei de Tractament d’Imatges (STI); Servei Veterinari de 
Bacteriologia i Micologia; Unitat de Patologia Purina i Comparada;  Unidad de Producción de Vectores (UPV); 
Servei de Psicologia i Logopèdia; Servei d’Anàlisis i Aplicacions microbiològiques; Rodent Behaviorial Core i Servei 

d’Endocrinologia i Radioimmunoanàlisi i Multi-omics Bioinformatics Core facility. 
 
Atès l’article 28.3 apartat c, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Atès l’acord número CE 68/2020 que deixa sense efecte l’acord 16 bis/2008 pres per la Comissió Econòmica del 
Consell Social de 19 de juny. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  
 
S'acorda (Acord  CE 138/2021): 
 
    Aprovar les tarifes per a l’any 2021 del laboratori de prestació de serveis Multi-omics Bioinformatics Core 
facility, d’acord amb el que consta en el document 1B i prorrogar-les fins el 30 d’abril de 2022. 

 
    Aprovar la pròrroga de les tarifes de l’any 2021 dels Laboratoris de Prestació de Serveis aprovades per la 
Comissió Econòmica del Consell Social (segons acord CE 105/2020, acord CE 04/2021, acord CE 26/2021 i l’acord 
CE 58/2021) fins el 30 d’abril de 2022, per als Laboratoris de Prestació de Serveis següents: 
 
           a) Equip de Desenvolupament Organitzacional (EDO-SERVEIS), d’acord amb el que consta en el document 1. 
 

           b) Servei Forènsic Ambiental, d’acord amb el que consta en el document 2. 
 

           c) Plataforma IBISBA- Biotecnologia Industrial (Plataforma IBISBA-UAB), d’acord amb el que consta en el 
document 3. 
 
          d) Laboratori de Tecnologies per a la Traducció Audiovisual. (LAB-TTAV), d’acord amb el que consta en el 
document 4. 
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          e) Laboratori d’Anàlisi d’Isòtops Estables, d’acord amb el que consta en el document 5. 
 

          f) Laboratori d’Anàlisi d’Indicadors Hormonals, d’Estrès, Benestar i Reproducció Animals,  d’acord amb el 
que consta en el document 6. 
 
         g) Laboratori de Muntatge de Prototips Electrònics per a Sistemes Embedded (LaMPES),  d’acord amb el que 
consta en el document 7. 
 

         h) Laboratori d’Anàlisis Palinològiques,  d’acord amb el que consta en el document 8. 
 
         i) Laboratori de Bioseguretat Alimentària,  d’acord amb el que consta en el document 9. 
 
         j) Laboratori d’Especiació Química, d’acord amb el que consta en el document 10. 

 
         k) Laboratori de Mesures Magnètiques i Tèrmiques (LMT), d’acord amb el que consta en el document 11. 

 
         l) Laboratori de Referència d’Enzimologia Clínica (LREC), d’acord amb el que consta en el document 12. 
 
        m) Planta Pilot de Fermentació, d’acord amb el que consta en el document 13. 
 
        n) Servei d’Aplicacions Educatives- Facultat de Ciències de l’Educació, d’acord amb el que consta en el 
document 14. 

 
        o) Servei d’Anàlisi de Fàrmacs, d’acord amb el que consta en el document 15. 
 
        p) Servei de Bioquímica Clínica Veterinària, d’acord amb el que consta en el document 16. 
 

        q) Servei de Diagnòstic de Patologia Veterinària (SDPV), d’acord amb el que consta en el document 17. 

 
        r) Servei de Datació per Triti i Carboni 14, d’acord amb el que consta en el document 18. 
 
       s) Servei d’Estudis i Dictàmens Jurídics (SEDIJ), d’acord amb el que consta en el document 19. 
 
      t) Servei d’Ecopatologia de Fauna Salvatge (SEFaS), d’acord amb el que consta en el document 20. 
 

     u) Servei d’Hematologia Clínica Veterinària (SHCV), d’acord amb el que consta en el document 21. 
 
     v) Serveis Integrats d’Animals de Laboratori (SIAL), d’acord amb el que consta en el document 22. 
 
     w) Servei de Nutrició i Benestar Animal (SNIBA), , d’acord amb el que consta en el document 23. 
 
     x) Servei de Tractament d’Imatges (STI) , d’acord amb el que consta en el document 24. 

 
     y) Servei Veterinari de Bacteriologia i Micologia, d’acord amb el que consta en el document 25. 
 
     z) Unitat de Patologia Purina i Comparada, d’acord amb el que consta en el document 26. 
 
     aa) Unidad de Producción de Vectores (UPV) , d’acord amb el que consta en el document 27. 

 
     bb) Servei de Psicologia i Logopèdia, d’acord amb el que consta en el document 28. 
 
     cc) Servei d’Anàlisis i Aplicacions Microbiològiques, d’acord amb el que consta en el document 29. 
 
     dd) Rodent Behaviorial Core, d’acord amb el que consta en el document 30. 
 

     ee) Servei d’Endocrinologia i Radioimmunoanàlisi, d’acord amb el que consta en el document 31. 
 

    Comunicar el present acord al vicegerent de Recerca, per tal que es duguin a terme les mesures necessàries 
per a fer-lo efectiu. 
 
 
Acord 139/2021, de 10 de desembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
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Exposició de motius 
 

Vista la proposta presentada per la Vicegerència de Recerca, en relació a l’aprovació, si escau, de les tarifes de 
Nitrogen de les Facultats de Ciències i de Biociències de la UAB, la Comissió d’Ètica en Experimentació Animal i 
Humana (CEEAH), l’Òrgan habilitat de la Comissió d’Ètica en Experimentació Animal- UAB, el Servei d’Estabulari 
de ratolins SER-CBATEG i el Servei de Recursos Docents de la Facultat de Medicina per a l’any 2022 (document 2, 
document 3, document 4, document 5 i document 6). 
 

Vistos els informes justificatius de les tarifes 2022 d’altres estructures presentats per la Vicegerència de Recerca 
(document 1). 
 
Atès l’article 89, apartat i, de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 
 

Atès l’article 28.3 apartat c, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 

Atès l’acord número CE 68/2019 que deixa sense efecte l’acord 16 bis/2008 pres per la Comissió Econòmica del 
Consell Social de 19 de juny. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
S'acorda : 
 

    Aprovar les tarifes d’altres estructures per a l’any 2022 següents: 
 
           a) Nitrogen de les Facultats de Ciències i de Biociències de la UAB, d’acord amb el que consta en el 
document 2. 
 

           b) Comissió d’Ètica en Experimentació Animal i Humana (CEEAH), d’acord amb el que consta en el 

document 3. 
 
           c) Òrgan habilitat de la Comissió d’Ètica en Experimentació Animal- UAB, d’acord amb el que consta en el 
document 4. 
 
           d) Servei d’Estabulari de ratolins SER-CBATEG, d’acord amb el que consta en el document 5. 
 

    Comunicar el present acord al vicegerent de Recerca, per tal que es duguin a terme les mesures necessàries 
per a fer-lo efectiu. 
 
 
Acord 140/2021, de 10 de desembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 

 
Atès que Nanoligent, SL (40%), la UAB (31,58%), la Fundació Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i 
de Sant Pau (18,95%) i CIBER-BBN (9,47%) són cotitulars en els percentatges indicats de la família de patents 
derivades de la patent europea Scaffold proteins and therapeutic nanoconjugates based on nitrogen, sol·licitada 
amb data de prioritat 26/12/2019 i número EP19383201.1 i on els inventors són Esther Vázquez, Antoni 
Villaverde, Ugutz Unzueta, Naroa Serna, Juan Cedano, Olivia Cano, Patricia Álamo, Eloi Parladé i Ramon Mangues. 

 
Atès que la patent llicenciada fa referència a un producte antitumoral basat en nanopartícules peptídiques per a 
ser dirigides cap a cèl·lules de tumor primari o metastàsiques. 
 
Atès que els cotitulars volen formalitzar un contracte de llicència en exclusiva a favor de Nanoligent, SL pel temps 
de durada de la patent. 
 

Vist l’informe d’idoneïtat econòmica lliurat pel cap de l’oficina de valorització i patents de data 16/11/2021 .  
 

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 propietat immaterial de la 
UAB com a béns patrimonials que configuren el patrimoni de la Universitat. 
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Vist l’article 64.q) del Estatuts de la UAB, que estableix com a competència del Consell de Govern proposar al 
Consell Social el procediment d’alienació de béns patrimonials. 
 

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 la peculiaritat o la naturalesa i característiques 
del dret o de la transmissió, com els casos de les llicències de ple dret. 
 
Vist que en la reunió del Consell de Govern de 1 de desembre s'ha acordat: PRIMER. Autoritzar la formalització 

d’un contracte de llicència de la família de patents derivades de la patent europea SCAFFOLD PROTEINS AND 
THERAPEUTIC NANOCONJUGATES BASED ON NITROGEN, sol·licitada amb data de prioritat 26/12/2019 i número 
EP19383201.1 per part de la UAB (31,58%), Fundació Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i de Sant 
Pau (18,95%) i CIBER-BBN (9,47%) a favor de Nanoligent, S.L. en els termes de l’informe d’idoneïtat econòmica 
lliurat pel cap de l’oficina de valorització i patents de data 16/11/2021 (Document 1- document confidencial-

).SEGON. Elevar aquest acord al Consell Social perquè exerceixi les seves competències. TERCER. Encarregar al 
vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment de l’acord primer. QUART. Comunicar els 

presents acords al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Atesa la proposta del vicerector de Recerca i de Transferència. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 

 
S'acorda : 
 
Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
 

    Aprovar l’autorització de la formalització d’un contracte de llicència de la família de patents derivades de la 

patent europea Scaffold proteins and therapeutic nanoconjugates based on nitrogen, sol·licitada amb data de 
prioritat 26/12/2019 i número EP19383201.1 per part de la UAB (31,58%), Fundació Institut de Recerca de 
l’Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau (18,95%) i CIBER-BBN (9,47%), a favor de Nanoligent, S.L. en els 
termes de l’informe d’idoneïtat econòmica lliurat pel cap de l’Oficina de Valorització i Patents de data 16/11/2021 
(Document 1- document confidencial-). 
 
    Encarregar al Vicerector de Recerca i de Transferència l’execució i 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 141/2021, de 10 de desembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 
Atès que en data 29 d’abril de 2004, la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la 
Universitat de Girona, la Universitat de Lleida, la Fundació Universitat Oberta de Catalunya, la Universitat 

Politècnica de Catalunya, la Universitat Pompeu Fabra i la Universitat Rovira i Virgili van constituir l’Associació 
Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) davant el notari de Barcelona, Juan José López Burniol, sota el número 
1.398 del seu protocol, amb la finalitat de ser la veu essencial de les universitats de Catalunya promovent i donant 
suport al seu treball. 
 
Atès que per acord de l’Assemblea General de l’ACUP de data 28 de maig de 2021 i de la seva Junta Directiva de 
data 15 de setembre de 2021 es van modificar els seus estatuts, en els termes del document 1, per tal 

d’incorporar un òrgan intern denominat Taula dels Consells Socials i on s’aprofita per actualitzar petits aspectes 
tècnics als estatuts. 

 
Vist l’article 88.e) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
Vist l’article 64.t) dels estatuts de la UAB. 
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Vist l’article 28.2 del reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Vist que en la reunió del Consell de Govern de 1 de desembre s'ha acordat: PRIMER. Ratificar l’acord del Consell 

de l’Assemblea General de l’ACUP de 28 de maig de 2021 i l’acord de la seva Junta Directiva de 15 de setembre de 
2021 pels quals es modificà els seus estatuts d’acord amb el text del document 1. SEGON. Elevar aquest acord al 
Consell Social per a la seva aprovació, si escau. TERCER. Encarregar la secretaria general l'execució i el seguiment 
de l’acord primer. QUART. Comunicar els presents acords a la secretària general, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 

 Atesa la proposta del vicerector de Recerca i de Transferència de la UAB. 
 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  

 
S'acorda : 

 
Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
 
    Ratificar l’acord del Consell de l’Assemblea General de l’ACUP de 28 de maig de 2021 i l’acord de la seva Junta 
Directiva de 15 de setembre de 2021 pels quals es modificà els estatuts de l’Associació Catalana d’Universitats 
Públiques, d’acord amb el que consta en el document 1. 
 

    Encarregar la secretària general l'execució i el seguiment d’aquest acord. 
 
    Comunicar el present acord a la secretària general, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-
lo efectiu. 
 

 

Acord 142/2021, de 10 de desembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 
Atès que en el marc del Decret 341/1986, de 13 d’octubre, es va crear el Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí 
de Sabadell (CSPTS), integrat per la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Sabadell, la Universitat Autònoma 
de Barcelona, la Fundació “Hospital i Casa de Beneficiència Sabadell”, la Caixa d’Estalvis de Sabadell i Sabadell 

Mutual, Mutualitat de Previsió Social, amb la finalitat de millorar la prestació dels serveis d’assistència sanitària de 
cobertura pública a la població i racionalitzar els recursos esmerçats en aquesta assistència. 
 
Atès que el 25 de març de 2019 el Consell de Direcció del Servei Català de la Salut va aprovar la proposta de 
modificació dels estatuts de determinades empreses públiques i consorcis, entre els quals s’inclou el CSPTS, per 
adaptar-los als criteris del Grup de Treball de la Generalitat de Catalunya sobre la consideració de mitjà propi 
personificat de la Generalitat de Catalunya. 

 
Atès que el 26 de febrer de 2020 el Consell de Govern del CSPTS va aprovar per unanimitat la modificació dels 
seus estatuts per eliminar la condició de mitjà propi (document 1, document 2, document 3). 
 
Vist l’article 88.e) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 

Vist l’article 64.t) dels estatuts de la UAB. 
 
Vist l’article 28.2 del reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Vist que en la reunió del Consell de Govern d’1 de desembre de 2021 s'ha acordat: PRIMER. Ratificar l’acord del 
Consell de Govern del Consorci Corporació Sanitària Par Taulí de Sabadell de 26 de febrer de 2020 pel qual va 
aprovar per unanimitat la modificació dels seus estatuts per eliminar la condició de mitjà propi (document 1). 

SEGON. Elevar aquest acord al Consell Social per a la seva aprovació, si escau. TERCER. Encarregar la secretària 
general l'execució i el seguiment de l’acord primer. QUART. Comunicar els presents acords a la secretària general i 

al Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a 
fer-los efectius. 
 
 Atesa la proposta del vicerector de Recerca i de Transferència de la UAB. 
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Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  

 
S'acorda : 
 
Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
 
    Ratificar l’acord del Consell de Govern del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell de 26 de febrer 

de 2020 pel qual es va aprovar per unanimitat la modificació dels seus estatuts per eliminar la condició de mitjà 
propi, d’acord amb el que consta en el document 1. 
 
    Encarregar la secretària general l'execució i el seguiment d’aquest acord. 
 

    Comunicar el present acord a la secretària general, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-
lo efectiu. 

 
 
Acord 143/2021, de 10 de desembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 
Atès que la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona (FUAB) es va constituir com a entitat instrumental de la 

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) el 24 de febrer de 1998, per col·laborar amb la Universitat en el 
desenvolupament i la realització de projectes docents complementaris a la seva oferta acadèmica, per prestar 
serveis vinculats a la universitat i per implementar projectes innovadors de caràcter estratègic per a la UAB. 
 
Atès que l’objecte general de la FUAB és ‘la col·laboració amb la Universitat Autònoma de Barcelona en el foment i 

realització d’activitats docents, de recerca i de prestació de tots aquells serveis vinculats a l’activitat universitària’. 

 
Atès que per tal d’acomplir aquesta diversitat de funcions, la UAB i la FUAB han constituït una sèrie de fundacions i 
empreses que conformen la Corporació UAB. A la FUAB se li ha encomanat la missió d’establir les línies 
estratègiques de funcionament del conjunt d’entitats que conformen aquesta Corporació, així com la de dirigir i 
liderar els projectes que impulsen. 
 
Ates que l’any 2009 es van modificar els Estatuts de la FUAB introduint a l’article 4 una declaració sobre la 

consideració de la FUAB com a mitjà propi i servei tècnic de la UAB d’acord amb el règim previst a l’article 24.6 de 
la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic. 
 
Atesa la promulgació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic per la qual es reforcen 
els requisits pels quals una entitat del sector públic pugui ostentar la condició de mitjà propi personificat respecte 
un poder adjudicador, la qual cosa obliga a analitzar si cadascuna de les entitats que històricament ostentaven 
aquesta condició compleixen els nous requeriments per seguir ostentant la condició de mitjà propi personificat 

d’un poder adjudicador. 
 
Vista la memòria justificativa de la vicepresidenta executiva de la FUAB relativa al compliment dels requisits 
subjectius exigits legalment perquè la FUAB ostenti la condició de mitjà propi de la UAB: acreditació de 
concurrència de medis materials i personals suficients i idonis per poder realitzar prestacions en el sector 
d’activitat propi de l’àmbit de l’objecte fundacional de la FUAB, així com de la sostenibilitat i eficàcia en la 

realització de dites prestacions segons criteris de rendibilitat econòmica (document 1). 
 
Vist l’informe jurídic que justifica la proposta . 
 
Vist l’article 32 de la llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
 
Vist l’article 86 de la llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 

 
Vist l’article 91 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 

 
Vist l’article 64.w) dels estatuts de la UAB. 
 
Vist l’article 28.2 k) del reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
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Vist que en la reunió del Consell de Govern d’1 de desembre de 2021 s'ha acordat: PRIMER. Prestar la conformitat 
perquè la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona (FUAB) mantingui la seva condició de mitjà propi de la 
Universitat Autònoma de Barcelona, a l’empara de l’article 32 de la llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes 

del sector públic un cop modificat els estatuts de la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona per adaptar-los a 
l’article 32 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. SEGON. Elevar al Consell Social 
els presents acords, per tal que exerceixi les seves competències. TERCER. Encarregar el vicerector d’Organització 
l'execució i el seguiment d’aquests acords. QUART. Comunicar els presents acords a la vicepresidenta executiva de 
la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los 
efectius. 

 
 Atesa la proposta del vicerector de Recerca i de Transferència de la UAB. 
 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

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

S'acorda : 
 
Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
 
    Acordar prestar la conformitat perquè la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona (FUAB) mantingui la seva 
condició de mitjà propi de la Universitat Autònoma de Barcelona, a l’empara de l’article 32 de la llei 9/2017, de 8 
de novembre, de contractes del sector públic, un cop modificats els estatuts de la Fundació Universitat Autònoma 

de Barcelona per adaptar-los a l’article 32 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
    Encarregar el vicerector d’Organització l'execució i el seguiment d’aquest acord. 
    Comunicar el present acord a la vicepresidenta executiva de la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona per 
tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 
 

  

Acord 144/2021, de 10 de desembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 
Vista la recomanació de la Sindicatura de Comptes, en el seu informe 1/2006, sobre l’establiment d’un pla anual 
d’auditories que sigui aprovat pel Consell Social, i la proposta de la Gerència de la UAB d’actuar en aquest sentit. 
 

Vista la proposta de planificació d’auditories internes per l’any 2022 que presenta la Gerència (document 1). 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, es presenta la següent 
 
S'acorda : 
 
    Aprovar que la UAB dugui a terme les auditories internes següents en l’any 2022:   

 
    - Auditoria de compliment del pla docent (curs 2022/2023). 
    - Auditoria ISO 9001 del Servei de Biblioteques. 
    - Auditoria de processos de la gestió econòmica. 
    - Auditoria d’equipament informàtic. 
 

    Comunicar aquest acord al gerent i a la cap de l’Àrea d’Organització i Planificació de la UAB, als efectes de les 
gestions que siguin oportunes. 
 
 
Acord 145/2021, de 10 de desembre, 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. 
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Vist l’acord PLE 25/2021 pres pel Ple del Consell Social de data 19 de maig de 2021, en virtut del qual s’acorda 
aprovar el pressupost de la UAB corresponent a l’exercici 2021. 
 

Atès el que disposen les Bases d’execució del Pressupost 2021, en el sentit que aquest és prorrogable fins a 
l’aprovació dels pressupostos següents. 
 
Vist que en la reunió del Consell de Govern d’1 de desembre de 2021 s'acorda: PRIMER. Aprovar la proposta dels 
“Criteris bàsics de la pròrroga del pressupost 2021 fins a l’aprovació del pressupost 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 a la vicegerent 
d'Economia 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, 
 

S'acorda : 
 
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
 
    Aprovar la proposta dels “Criteris bàsics de la pròrroga del pressupost UAB 2021 fins a l’aprovació del 
pressupost UAB 2022”, d’acord amb el que consta en el document 1. 
 

    Encarregar al gerent l'execució i el seguiment d’aquest acord. 
 
    Comunicar el present acord a la vicegerent d’Economia per tal que porti a terme les mesures necessàries per a 
fer-lo efectiu. 
 

  

Acord 146/2021, de 10 de desembre, 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 
segona pròrroga de l’acord marc número Consu-69/2019 pels Serveis vinculats al manteniment correctiu i 
desenvolupament de noves funcionalitats per als entorns web 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, reunida el 18 de 

novembre de 2021 acorda el següent: del Consell de Govern d’1 de desembre de 2021 està previst acordar: 
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, que s’annexa. SEGON. Elevar aquest acord al Consell 
Social perquè exerceixi les seves competències. TERCER. Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins 
l’equip de govern i la Gerència l’execució i el seguiment d’aquests acords. 
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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 segona pròrroga de l’acord marc número 
Consu-69/2019 pels Serveis vinculats al manteniment correctiu i desenvolupament de noves funcionalitats per als 
entorns web 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 147/2021, de 10 de desembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 
Vista la Resolució de 22 de març de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública, per la que es publica el 
“II Acuerdo Gobierno-Sindicatos para la mejora del empleo público y las condiciones de Trabajo”, i vistes les lleis 
pressupostàries de la Generalitat de Catalunya, 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. 
 

Atès que l’article 25.3 de la Llei de pressupostos, així com el Reial Decret-Llei 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: 
 
Vist que 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. 

 
Vist l’acord de la Comissió de Personal Acadèmic de data 23 de novembre de 2021 pel qual s’informa 
favorablement l’ús dels fons addicionals del PDI corresponents als pressupostos dels anys 2019 i 2020. 
 
Vist l’article 28.4.d del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Vist que en la reunió del Consell de Govern d’1 de desembre de 2021 s'ha pres l'acord: PRIMER. Aprovar l’ús dels 

fons addicionals del PDI corresponents als pressupostos dels anys 2019 i 2020, de conformitat amb l’annex adjunt. 
SEGON. Establir la seva entrada en vigor al dia següent de la seva aprovació pel Consell de Govern i ordenar la 
seva publicació al Butlletí Oficial de la UAB.TERCER. Comunicar el present acord al vicerector de Personal 
Acadèmic, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 
 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 

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

    Aprovar l’ús dels fons addicionals del PDI corresponents als pressupostos dels anys 2019 i 2020, d’acord amb el 
que consta en el document 1. 

 
    Establir la seva entrada en vigor al dia següent de la seva aprovació pel Consell Social i ordenar la seva 
publicació al Butlletí Oficial de la UAB. 
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    Comunicar el present acord a la vicerector de Personal Acadèmic per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-lo efectiu. 
 

 
Acord 148/2021, de 10 de desembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 
Vistes les lleis pressupostàries de la Generalitat de Catalunya, 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 al Personal d’Administració i Serveis representa un increment de despesa de la massa salarial 
de capítol I en 207.434,92€ corresponent al PAS funcionari i 229.896,36€ al PAS Laboral que, si es destina a 
mesures consolidables, passen a integrar-se als pressuposts futurs. 

 
Atès que l’article 25.3 de la Llei de pressupostos, així com el Real Decret-Llei 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: 
 
Vist que 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 PAS corresponents als pressupostos dels anys 
2019 i 2020. 
 
Atès l’Acord entre l’Equip de Govern, la Gerència i la Junta de PAS de la Universitat Autònoma de Barcelona 

referent als llocs base de l’escala administrativa del Personal d’Administració i Serveis Funcionari de data 

novembre de 2021, mitjançant el qual s’acorda que les reclassificacions contemplades en el mateix es finançaran 
amb els imports corresponents als fons addicionals del 0,25% i el 0,30% de la massa salarial dels pressupostos de 
2019 i 2020, respectivament. 
 
Atès l’Acord entre l’Equip de Govern, la Gerència i el Comitè d’Empresa del PAS Laboral de la Universitat 
Autònoma de Barcelona referent a l’aplicació dels fons addicionals per al Personal d’Administració i Servei Laboral 
de data novembre de 2021 mitjançant el qual s’acorda destinar els fons addicionals del 0,25% i el 0,30% de la 

massa salarial del PAS laboral dels pressupostos 2019 i 2020, respectivament, a finançar accions relatives a 
millorar l’eficiència de les plantilles i al desenvolupament professional del seu personal de capítol 1 per, en concret, 
facilitar la transformació del grup LG4 a grup LG3 tal i com es recull a l’Acord entre l’Equip de Govern, la Gerència 
i el comitè d’empresa de la Universitat Autònoma de Barcelona referent als fons addicionals. 
 
Vist l’article 28.4.d del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 

Vista la documentació d’aquest punt de l’ordre del dia (document 1, document 2 i document 3). 
 
Vist que en la reunió del Consell de Govern d’1 de desembre de 2021 s'ha acordat: PRIMER. Aprovar l’ús dels fons 
addicionals del Personal d’Administració i Serveis, Laboral i Funcionari, corresponents als pressupostos dels anys 
2019 i 2020, segons els documents que s’annexen. SEGON. Encarregar al vicerector d’Organització 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 : 
 

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

    Aprovar l’ús dels fons addicionals del PAS corresponents als pressupostos dels anys 2019 i 2020, d’acord amb el 
que consta en el document 1. 
 
    Encarregar al vicerector d’Organització l’execució i el seguiment d’aquest acord. 
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Acord 149/2021, de 10 de desembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 

 
Exposició de motius 
 
Vista la RESOLUCIÓ EMC/3426/2020, de 23 de desembre, per la qual es dona publicitat al procediment i la 
certificació de la valoració dels mèrits individuals docents i de gestió del personal docent i investigador funcionari i 
contractat de les universitats públiques catalanes, meritats fins al 31 de desembre de 2020, per a l'assignació de 

les retribucions addicionals. 
 
Vistes les certificacions emeses per l’AQU Catalunya referents als mèrits de gestió del professorat de la UAB. 
 
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, en el seu article 7 estableix que un 
cop certificada l’avaluació per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, ho traslladarà al 

Consell de Govern per tal que pugui formular la proposta d’assignació al Consell Social. 
 
Vist l’article 90 b) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
Vist l’article 64 m) dels estatuts de la UAB. 
 
Vist l’article 28.3 d) del reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 

 
Vist que en la reunió del Consell de Govern d’1 de desembre de 2021 s'ha acordat: PRIMER. Donar-se per 
assabentats i donar per bona la proposta de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya de 
complements retributius addicionals per mèrits de gestió del professorat funcionari i contractat de la UAB, que han 
obtingut avaluació positiva, d’acord amb la documentació annexa. SEGON. Elevar aquest acord al Consell Social 

per a la seva aprovació, si escau. TERCER. Comunicar el present acord a l’Àrea de Gestió de Persones, per tal que 

portin a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. QUART. Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic 
que faci l’execució i el seguiment d’aquests acords. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  
 
S'acorda : 
 

    Aprovar els complements retributius addicionals per mèrits de gestió del personal docent i investigador 
funcionari i contractat de la UAB, que han obtingut avaluació positiva 2021 d’AQU Catalunya, d’acord amb el que 
consta en el document 1. 
 
    Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic que faci l’execució i el seguiment d’aquest acord. 
 
    Comunicar el present acord a l’Àrea de Gestió de Persones, per tal que porti a terme les mesures necessàries 

per a fer-lo efectiu. 
 
 
Acord 150/2021, de 10 de desembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 

 
Vista la RESOLUCIÓ EMC/3425/2020, de 23 de desembre, per la qual es dona publicitat al procediment i als 
terminis  de  presentació  de  les  sol·licituds d’acreditació  de  l’activitat  investigadora  del  personal  docent  i 
investigador funcionari i contractat, per a períodes que hagin finalitzat com a màxim el 31 de desembre de 2020 
(convocatòries any 2021). 
 
Vistes les certificacions emeses per l’AQU Catalunya referents als mèrits de recerca del professorat funcionari de la 

UAB. 
 

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, en el seu article 7 estableix que un 
cop certificada l’avaluació per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, ho traslladarà al 
Consell de Govern per tal que pugui formular la proposta d’assignació al Consell Social. 
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Vist l’article 90 b) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
Vist l’article 64 m) dels estatuts de la UAB. 

 
Vist l’article 28.3 d) del reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Vist que en la reunió del Consell de Govern d’1 de desembre de 2021 s'ha acordat: PRIMER. Donar-se per 
assabentats i donar per bona la proposta de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya de 
complements retributius addicionals per mèrits de recerca del professorat funcionari de la UAB, que han obtingut 

avaluació positiva, d’acord amb la documentació annexa. SEGON. Elevar aquest acord al Consell Social per a la 
seva aprovació, si escau. TERCER. Comunicar el present acord a l’Àrea de Gestió de Persones, per tal que portin a 
terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. QUART. Encarregar al Vicerector de Personal Acadèmic que faci 
l’execució i el seguiment d’aquests acords. 
 

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

S'acorda : 
 
    Aprovar els complements retributius addicionals per mèrits de recerca del personal docent i investigador 
funcionari de la UAB, que han obtingut avaluació positiva d’AQU Catalunya, d’acord amb el que consta en el 
document 1. 
 
    Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic que faci l’execució i el seguiment d’aquest acord. 

 
    Comunicar el present acord a l’Àrea de Gestió de Persones, per tal que porti a terme les mesures necessàries 
per a fer-lo efectiu. 
 
 

Acord 151/2021, de 10 de desembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 

 
Exposició de motius 
 
Vista la RESOLUCIÓ EMC/3426/2020, de 23 de desembre, per la qual es dona publicitat al procediment i la 
certificació de la valoració dels mèrits individuals docents i de gestió del personal docent i investigador funcionari i 
contractat de les universitats públiques catalanes, meritats fins al 31 de desembre de 2020, per a l'assignació de 
les retribucions addicionals. 

 
Vistes les certificacions emeses per l’AQU Catalunya referents als mèrits de docència del professorat de la UAB. 
 
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, en el seu article 7 estableix que un 
cop certificada l’avaluació per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, ho traslladarà al 
Consell de Govern per tal que pugui formular la proposta d’assignació al Consell Social. 

 
Vist l’article 90 b) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
Vist l’article 64 m) dels estatuts de la UAB. 
 
Vist l’article 28.3 d) del reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 

 
Vist que en la reunió del Consell de Govern d’1 de desembre de 2021 s'ha acordat: PRIMER. Donar-se per 
assabentats i donar per bona la proposta de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya de 
complements retributius addicionals per mèrits de docència del professorat funcionari i contractat de la UAB, que 
han obtingut avaluació positiva, d’acord amb la documentació annexa. SEGON. Elevar aquest acord al Consell 
Social per a la seva aprovació, si escau. TERCER. Comunicar el present acord a l’Àrea de Gestió de Persones, per 
tal que portin a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. QUART. Encarregar al vicerector de Personal 

Acadèmic que faci l’execució i el seguiment d’aquests acords. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  
 
S'acorda : 
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    Aprovar els complements retributius addicionals per mèrits de docència del personal docent i investigador 
funcionari i contractat de la UAB, que han obtingut avaluació positiva d’AQU Catalunya, d’acord amb el que consta 
en el document 1. 

 
    Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic que faci l’execució i el seguiment d’aquest acord. 
 
    Comunicar el present acord a l’Àrea de Gestió de Persones, per tal que porti a terme les mesures necessàries 
per a fer-lo efectiu. 
 

 
 
 

I.3. Claustre 
[tornar a l’índex] 

 
 
Acord 4/2021, de 20 de desembre, del Claustre pel qual s'acorda aprovar l’acta de la sessió anterior del dia 
11 de maig de 2021. 
 

 
Acord 5/2021, de 20 de desembre, del Claustre pel qual s'acorda aprovar l'informe anual del rector sobre les 
línies generals de la política de la Universitat.  
 
 
 

I.4. Consell de Govern 
[tornar a l’índex] 

 

 
Acord 120/2021, d’1 de desembre, del Consell de Govern 
 
Aprovar les actes de les sessions anteriors dels dies 30 de setembre de 2021 i 28 d’octubre de 2021. 
 
 

Acord 121/2021, d’1 de desembre, del Consell de Govern 
 
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 es va aprovar el pressupost de la UAB 
corresponent a l’exercici 2021. 
 
Vist que la Comissió d’Economia i d’Organització en sessió de 18 de novembre de 2021 va informar favorablement 

del document de “Criteris bàsics de la pròrroga del pressupost UAB 2021 fins a l’aprovació del pressupost UAB 2022”. 
 
Vist l'article 3  del Reglament de Consell de Govern pel que fa a les competències del Consell de Govern. 

 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, el Consell de Govern ha adoptat els següents 
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ACORDS 
 
PRIMER. Aprovar la proposta dels “Criteris bàsics de la pròrroga del pressupost UAB 2021 fins a l’aprovació del 

pressupost UAB 2022”, que s’annexa.  [Document] 
 
SEGON. Elevar aquest acord al Consell Social perquè exerceixi les seves competències. 
 
TERCER. Encarregar al gerent l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
 

QUART. Comunicar els presents acords a la vicegerent d'Economia per tal que porti a terme les mesures necessàries 
per a fer-los efectius. 
 
 
Acord 122/2021, d’1 de desembre, del Consell de Govern 

 
Vist el document d’“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. 
 
Atès la Comissió d’Economia i d’Organització en sessió 18 de novembre de 2021 va informar favorablement del 
document “Estructures de suport administratiu a Departaments i instituts de la UAB”. 

 
Vist l'article 3  del Reglament de Consell de Govern pel que fa a les competències del Consell de Govern. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, el Consell de Govern ha adoptat els següents 

 
ACORDS 
 

PRIMER. Aprovar la proposta d’Estructures de suport administratiu a Departaments i instituts de la UAB,  que 
s’annexa. [Document] 
 

SEGON. Encarregar al vicerector d’Organització l'execució i el seguiment d’aquests acord. 
 
TERCER. Comunicar els presents acords al gerent i al vicegerent de Persones per tal que portin a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius. 
 
 
Acord 123/2021, d’1 de desembre, del Consell de Govern 

 

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.   
 
Vista l’acord de la Comissió de Personal Acadèmic de data 23 de novembre de 2021 pel qual s’informa favorablement 

la modificació del model de dedicació acadèmica.  
 
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. 

 

http://www.uab.cat/doc/Criteris_prorroga_pressupost2021_CG011221
http://www.uab.cat/doc/Estructures_suport_administratiu_Departaments_instituts_CG011221
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Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, el Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER. Aprovar la modificació del Model de Dedicació Acadèmica, de conformitat amb l’annex adjunt.  [Document] 
 
SEGON. Establir la seva entrada en vigor al dia següent de la seva aprovació pel Consell de Govern i ordenar la seva 
publicació al Butlletí Oficial de la UAB.  
 

TERCER. Comunicar el present acord al vicerector de Personal Acadèmic, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-lo efectiu. 
 
 
Acord 124/2021, d’1 de desembre, del Consell de Govern 

 
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. 

 
Vista l’acord de la Comissió de Personal Acadèmic de data 23 de novembre de 2021 pel qual s’informa favorablement 
el nou model de priorització de càtedres.  
 
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. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, el Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
  
PRIMER. Aprovar el nou model de priorització de càtedres, de conformitat amb l’annex adjunt. [Document] 
 
SEGON. Establir la seva entrada en vigor al dia següent de la seva aprovació pel Consell de Govern i ordenar la seva 
publicació al Butlletí Oficial de la UAB. 
 
TERCER. Comunicar el present acord al vicerector de Personal Acadèmic, per tal que porti a terme les mesures 

necessàries per a fer-lo efectiu. 
 

 
Acord 125/2021, d’1 de desembre, del Consell de Govern 
 
Vista la Resolució de 22 de març de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública, per la que es publica el “II 
Acuerdo Gobierno-Sindicatos para la mejora del empleo público y las condiciones de Trabajo”,  i vistes les lleis 
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pressupostàries de la Generalitat de Catalunya, 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.  
 
Atès que l’article 25.3 de la Llei de pressupostos, així com el Reial Decret-Llei 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. 

 
Vista l’acord de la Comissió de Personal Acadèmic de data 23 de novembre de 2021 pel qual s’informa favorablement 

l’ús dels fons addicionals del PDI corresponents als pressupostos dels anys 2019 i 2020. 
 
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. 

 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, el Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 

PRIMER. Aprovar l’ús dels fons addicionals del PDI corresponents als pressupostos dels anys 2019 i 2020, de 

conformitat amb l’annex adjunt.  [Document] 
 
SEGON. Elevar aquest acord al Consell Social perquè exerceixi les seves competències. 
 
TERCER. Comunicar el present acord al vicerector de Personal Acadèmic, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-lo efectiu. 
 

 
Acord 126/2021, d’1 de desembre, del Consell de Govern 
 
Vistes les lleis pressupostàries de la Generalitat de Catalunya, 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 al Personal d’Administració i Serveis representa un increment de despesa de la massa salarial de 

capítol I en 207.434,92€  corresponent al  PAS funcionari i  229.896,36€ al  PAS Laboral que, si es destina a mesures 
consolidables, passen a integrar-se als pressuposts futurs. 
 
Atès que l’article 25.3 de la Llei de pressupostos, així com el Real Decret-Llei 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 PAS corresponents als pressupostos dels anys 

2019 i 2020. 
 

Atès l’Acord entre l’Equip de Govern, la Gerència i la Junta de PAS de la Universitat Autònoma de Barcelona referent 
als llocs base de l’escala administrativa del Personal d’Administració i Serveis Funcionari de data novembre de 2021, 
mitjançant el qual s’acorda que les reclassificacions contemplades en el mateix es finançaran amb els imports 
corresponents als fons addicionals del 0,25% i el 0,30% de la massa salarial dels pressupostos de 2019 i 2020, 
respectivament. 
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Atès l’Acord entre l’Equip de Govern, la Gerència i el Comitè d’Empresa del PAS Laboral de la Universitat Autònoma 
de Barcelona referent a l’aplicació dels fons addicionals per al Personal d’Administració i Servei Laboral de data 

novembre de 2021 mitjançant el qual s’acorda destinar els fons addicionals del 0,25% i el 0,30% de la massa salarial 
del PAS laboral dels pressupostos 2019 i 2020, respectivament, a finançar accions relatives a millorar l’eficiència de 
les plantilles i al desenvolupament professional del seu personal de capítol 1 per, en concret, facilitar la transformació 
del grup LG4 a grup LG3 tal i com es recull a l’Acord entre l’Equip de Govern, la Gerència i el comitè d’empresa de 
la Universitat Autònoma de Barcelona referent als fons addicionals.  
 

Vist l’article 3 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. 

 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, el Consell de Govern ha adoptat els següents 

 
ACORDS 
 

PRIMER. Aprovar l’ús dels fons addicionals del Personal d’Administració i Serveis, Laboral i Funcionari,  corresponents 
als pressupostos dels anys 2019 i 2020, segons els documents que s’annexen.  [Document] 
 

SEGON. Elevar aquest acord al Consell Social perquè exerceixi les seves competències. 
 
TERCER. Encarregar al vicerector d’Organització l'execució i el seguiment d’aquest acord. 
 
 
Acord 127/2021, d’1 de desembre, del Consell de Govern 

 

 
Vista la proposta de la vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent de supressió d’un títol de màster universitari que 
ha estat presentada pel centre corresponent. 
 
Vist el que disposa la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, 
de 12 d’abril, així com la resta de normes d’aplicació general. 

 
Vist el que disposa el Reial decret 822/2021, de 28 de setembre, pel qual s’estableix l’organització dels 
ensenyaments universitaris i del procediment d’assegurament de la qualitat. 
 
Vist l’article 26 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb 
el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011 i les seves posteriors 
modificacions, sobre la creació i modificació de títols de màster universitari. 

 

Vist l'article 9.4 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. 
 

Atès que la proposta de supressió del títol de màster universitari va ser informada favorablement a la sessió de la 
Comissió d’Afers Acadèmics de 27 d’octubre de 2021. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, el Consell de Govern ha adoptat els següents 

 
ACORDS 
 

PRIMER. Aprovar la extinció del títol de màster universitari següent: 
 

- Comptabilitat Superior i Auditoria 
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SEGON. Elevar l'aprovació de la supressió del títol de màster universitari al Consell Social per tal que exerceixi les 
seves competències. 
 

TERCER. Encarregar la vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent l'execució i el seguiment dels acords primer i 
segon.  
 
QUART. 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 128/2021, d’1 de desembre, del Consell de Govern 
 
Vistes les peticions de creació de títols de màster propi i de diploma de postgrau que han estat presentades a l'Escola 
de Postgrau, i després de revisada la documentació justificativa corresponent que acredita que les propostes 

reuneixen els requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus de títols. 
 

Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i les seves modificacions posteriors, 
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. 
 
Atès les propostes de creació de títols de màster propi i de diploma de postgrau que es presenten van ser informades 
favorablement a la sessió de la Comissió d’Afers Acadèmics de 27 d’octubre i de 24 de novembre de 2021 

respectivament. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, el Consell de Govern ha adoptat els següents 
 

ACORDS 
 
PRIMER. Aprovar la creació del títol de màster propi següent: 
 

- Màster en Pneumologia Avançada 

 
SEGON. Aprovar la creació del títol de diploma de postgrau següent: 
 

- Diploma de postgrau en Creative Computing for Design and Arts 
 

TERCER. Elevar l'aprovació de la creació de títols de màster propi i de diploma de postgrau al Consell Social per tal 
que exerceixi les seves competències. 
 
QUART. Encarregar a la vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent l'execució i el seguiment dels acords primer a 
tercer.  
 
CINQUÈ. Comunicar els presents acords a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 

necessàries per a fer-los efectius. 
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Acord 129/2021, d’1 de desembre, del Consell de Govern 
 

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. 
 

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,  30 de gener de 2020 i  28 de març de 2021. 
 
Vista la necessitat d’adaptar la normativa vigent en relació als departaments que participin en estudis de doctorat 

interdepartamentals. 
 

Vist que la Comissió d’Economia i d’Organització va informar favorablement de la modificació de la normativa en 
matèria de càrrecs acadèmics de gestió i de direcció de la UAB el dia 18 de novembre de 2021. 
 
Vist l'article 3 del Reglament de Consell de Govern pel que fa a les competències del Consell de Govern. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, el Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 

 
PRIMER. Aprovar la modificació de la normativa en matèria de càrrecs acadèmics de gestió i de direcció de la UAB, 

segons document que s’annexa.  [Document] 

 
SEGON. Encarregar al vicerector d’Economia i al vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d’aquests 
acords. 
 
TERCER. Comunicar els presents acords al vicegerent de Persones per tal que porti a terme les mesures necessàries 
per a fer-los efectius. 
 

 
Acord 130/2021, d’1 de desembre, del Consell de Govern 
Atès que el 21 de juny de 2020 el Consell Europeu va aprovar la creació del programa Next Generation EU, 
instrument d'estímul econòmic en resposta a la crisi causada pel coronavirus, que té com a objectiu respondre de 
manera conjunta i coordinada a la crisi social i econòmica, derivada de la crisi sanitària, i a contribuir a reparar els 
danys causats per la pandèmia.   
 

Atès que per poder acollir-se al Mecanisme de Recuperació i Resiliència, el 27 d'abril de 2021 el Consell de Ministres 
va aprovar el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (en endavant, ‘PRTR’) -BOE de 29 d'abril de 2021- , 
com a instrument fonamental pel desenvolupament dels fons europeus de recuperació Next Generation EU, en què 
es recullen una sèrie de mesures articulades al voltant de quatre eixos principals (la transició ecològica, la 
transformació digital, la cohesió social i territorial i la igualtat de gènere) alineades, alhora, amb el full de ruta de 
reformes recollit a l'Agenda del Canvi (2019), amb l'Agenda 2030 i amb els Objectius de Desenvolupament 

Sostenible de l'ONU.     
  
Atès que amb la finalitat de fer efectives les iniciatives plantejades en el menor temps possible, les Administracions 
públiques han d'adoptar múltiples mesures, entre les quals hi ha l'adaptació dels procediments de gestió i el model 
de control, juntament amb la configuració i el desenvolupament d'un sistema de gestió que faciliti la tramitació 
eficaç de les sol·licituds de desemborsament als serveis de la Comissió Europea, d'acord amb els estàndards 
requerits, tant des del punt de vista formal com operatiu, motiu pel qual el 29 de setembre del 2021 es va dictar 

l'Ordre HFP/1030/2021, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència (Ordre 1030/2021). 

 
Atès que l'article 6 de l’Ordre 1030/2021 imposa a tota entitat, decisòria o executora, que participi en l'execució de 
les mesures del PRTR, l’obligació de disposar d'un «Pla de mesures antifrau» que li permeti garantir i declarar que, 
en el seu àmbit respectiu d'actuació, els fons corresponents s'han utilitzat de conformitat amb les normes aplicables, 
en particular, pel que fa a la prevenció, la detecció i la correcció del frau, corrupció i conflictes d'interessos. 
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Atès que la Universitat Autònoma de Barcelona ha estat beneficiària d’ajuts dels fons Next Generation EU, a través 
dels PRTR, es presenta a aprovació del Consell de Govern el present Pla de Mesures Antifrau de la Universitat 

Autònoma de Barcelona.  
 
Vist l'article 64.d) dels Estatuts de la UAB en virtut del qual és competència del Consell de Govern regular els 
assumptes objecte de la seva competència en matèria de planificació de l’ensenyament, ordenació acadèmica, 
planificació i seguiment econòmic i pressupostari, directrius generals sobre organització de l’administració 
universitària i dels recursos humans.  

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

ACORDS 
 

PRIMER. Aprovar el Pla Antifrau de la Universitat Autònoma de Barcelona en els termes del document annex.  
[Document] 
 
SEGON. Encarregar la secretària general l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
 
TERCER.- Comunicar els presents acords al cap de l’Àrea de Transformació Digital i Organització, per tal que porti a 
terme les mesures necessàries per a fer-los efectius. 

 
 
Acord 131/2021, d’1 de desembre, del Consell de Govern 
 
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 ha expirat. 

 
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. 
 
Vista la minuta de conveni de col·laboració per la creació de la Unitat Mixta d’Investigació memòria en què es 

reflecteix les finalitats de la unitat mixta d’investigació, les línies d’investigació principal, el personal vinculat de cada 
institució participant i les infraestructures l’ús de les quals es pretén compartir (document núm. 1). 
 
Vist l’article 34.1 de la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació, que permet a les 
universitats públiques subscriure convenis subjectes al dret administratiu amb agents públics o privats que realitzin 
activitats d'investigació científica i tècnica, nacionals, supranacionals o estrangers, per a la realització conjunta de 
creació o finançament de centres, instituts, consorcis o unitats d'investigació, i infraestructures científiques (apartat 

b); divulgació científica i tecnològica (apartat e); així com, l’ús compartit d'immobles, d'instal·lacions i de mitjans 
materials per al desenvolupament d'activitats d'investigació científica, desenvolupament i innovació (apartat f). 

 
Vist l’informe favorable de la comissió de Recerca, de Transferència i d’Innovació de data 19 de novembre de 2021 
prescrit a l’article 77.4 de la Normativa de la UAB en matèria d’investigació.  
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Vist l'article 64.s) dels Estatuts en virtut del qual és competència del Consell de Govern autoritzar la formalització 
dels convenis de col·laboració. 
  

Vist l’article 77.4 de la Normativa de la UAB en matèria d’investigació per la qual s’atorga al Consell de Govern la 
competència per aprovar la creació d’una unitat mixta d’investigació. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, el Consell de Govern ha adoptat els següents 

 
ACORDS 
 
PRIMER. Aprovar la creació de la Unitat Mixta d’Investigació ‘Unitat Mixta d’Investigació IRTA– UAB EN SANITAT 
ANIMAL’ de conformitat amb allò establert en la normativa de la UAB en matèria d’investigació.  

 
SEGON. Aprovar la minuta de conveni de col·laboració per la creació de la Unitat Mixta d’Investigació ‘Unitat Mixta 

d’Investigació IRTA– UAB EN SANITAT ANIMAL’ autoritzant el rector, o persona en qui delegui, perquè en nom i 
representació de la Universitat Autònoma de Barcelona, formalitzi amb el representant de l’Institut d’Investigació i 
Tecnologies Agroalimentàries el conveni de col·laboració, facultant-lo perquè realitzi totes les actuacions necessàries 
per l’execució dels presents acords, inclòs les esmenes o millores de caràcter tècnic que siguin necessàries per a la 
signatura del document. 
 
TERCER. Encarregar el vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment d’aquests acords. 

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

Acord 132/2021, d’1 de desembre, del Consell de Govern 

 
Atès que Nanoligent S.L. (40%), de la UAB (31.58%), Fundació Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i 
de Sant Pau (18.95%) i CIBER-BBN (9.47%) són cotitulars en els percentatges indicats de la família de patents 
derivades de la de patent europea SCAFFOLD PROTEINS AND THERAPEUTIC NANOCONJUGATES BASED ON 
NIDOGEN, sol·licitada amb data de prioritat 26/12/2019 i número EP19383201.1 i on els inventors són Esther 
Vázquez, Antoni Villaverde, Ugutz Unzueta, Naroa Serna, Juan Cedano, Olivia Cano, Patricia Álamo, Eloi Parladé i 
Ramon Mangues. 

 
Atès que la patent llicenciada fa referència a un producte antitumoral basat en nanopartícules peptídiques per a ser 
dirigides cap a cèl·lules de tumor primari o metastàsiques. 
 
Atès que els cotitulars volen formalitzar un contracte de llicència en exclusiva a favor de Nanoligent, S.L. pel temps 
de durada de la patent. 
 

Vist l’informe d’idoneïtat econòmica lliurat pel cap de l’oficina de valorització i patents de data 16/11/2021  
 
Atès que l’article 89.k) de la llei 1/2003, de 19 de febrer, estableix que ‘correspon al consell social, en matèria 
econòmica, pressupostària i patrimonial, les funcions següents: (...) k) Autoritzar el rector o rectora a adoptar els 
acords d’adquisició, disposició i gravamen de béns immobles i a partir dels límits que aprovi el consell social, dels 
béns mobles de la universitat, els títols de valor i les participacions socials’.  

 
Atès que els articles 204.1 i 206.2.c) dels Estatuts de la UAB qualifiquen els drets de propietat immaterial de la UAB 
com a béns patrimonials que configuren el patrimoni de la Universitat.  
 
Atès que l’article 64.q) del Estatuts de la UAB estableix com a competència del Consell de Govern proposar al Consell 
Social el procediment d’alienació de béns patrimonials. 
  

Atès l’article 55.3.g) i h) de la Llei 2/2011, de 4 de març, d’economia sostenible estableix que la transmissió de drets 
sobre patents, ja sigui cessió de la titularitat de la mateixa, ja sigui concessió de llicències d’explotació sobre las 

mateixes, poden ésser adjudicades de forma directa quan la peculiaritat o la naturalesa i característiques del dret o 
de la transmissió, com els casos de les llicències de ple dret. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
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Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, el Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 

 
PRIMER. Autoritzar la formalització d’un contracte de llicència de la família de patents derivades de la patent europea 
SCAFFOLD PROTEINS AND THERAPEUTIC NANOCONJUGATES BASED ON NIDOGEN, sol·licitada amb data de prioritat 
26/12/2019 i número EP19383201.1 per part de la UAB (31.58%), Fundació Institut de Recerca de l’Hospital de la 
Santa Creu i de Sant Pau (18.95%) i CIBER-BBN (9.47%) a favor de Nanoligent, S.L. en els termes de l’informe 
d’idoneïtat econòmica lliurat pel cap de l’oficina de valorització i patents de data 16/11/2021. 

 
SEGON.- Elevar l’anterior acord al Consell Social perquè exerceixi les seves competències. 
  
TERCER.- Encarregar al vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment de l'acord primer. 
 

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

 
 
Acord 133/2021, d’1 de desembre, del Consell de Govern 
 
Atès que en data 25 de gener de 2001 el Consell de Govern va aprovar el Reglament de la Comissió d’Ètica en 
l’Experimentació Animal i Humana de la UAB, el qual va ser modificat per acords de l’esmentat òrgan de govern de 
en dates 27 de setembre de 2006, 23 de març de 2017 i 11 de març de 2020. 

 
Atesa la composició de la Comissió d’Ètica en l’Experimentació Animal i Humana (CEEAH) establerta a l’article 4 del 
seu Reglament.  
  
Atès que l’article 4.1 del Reglament de la Comissió d’Ètica en l’Experimentació Animal i Humana de la UAB estableix 

que la competència per designar els membres de la CEEAH l’ostenta el Consell de Govern. 

   
Atès que es vol renovar membres de la CEEAH en els següents termes:   
 

- Incorporar a la doctora Marta Martín Flix, professora del Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i 
Immunologia, en substitució del doctor Josep Santaló; 
 

- Incorporar a la doctora Ainhoa Flecha Fernandez Sanmamed, professora agregada del Departament de 
Sociologia; 

 
Vista l’informe favorable de la Comissió de Recerca, Transferència i Innovació del proppassat 19 de novembre de 

2021. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic 

 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, el Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 

 
PRIMER. Acordar la designació de nous membres de la Comissió d’Ètica en l’Experimentació Animal i Humana, en 
els següents termes:  
 
- Incorporar a la doctora Marta Martín Flix, professora del Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i 

Immunologia, en substitució del doctor Josep Santaló; 
 

- Incorporar a la doctora Ainhoa Flecha Fernandez Sanmamed, professora agregada del Departament de 
Sociologia; 

 
SEGON. Encarregar al vicerector de Recerca i de Transferència l’execució i el seguiment d’aquests acords. 

 
TERCER. Comunicar els presents acords al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries 
per a fer-los efectius. 
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Acord 134/2021, d’1 de desembre, del Consell de Govern 
 
Atès que en data 29 d’abril de 2004, la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat 

de Girona, la Universitat de Lleida, la Fundació Universitat Oberta de Catalunya, la Universitat Politècnica de 
Catalunya, la Universitat Pompeu Fabra i la Universitat Rovira i Virgili van constituir l’ASSOCIACIÓ CATALANA 
D’UNIVERSITATS PÚBLIQUES (ACUP) davant el notari de Barcelona, Juan José López Burniol, sota el núm. 1.398 
del seu protocol, amb la finalitat de ser la veu essencial de les universitats de Catalunya promovent i donant Suport 
al seu treball.  
 

Atès que per acords de l’Assemblea General de l’ACUP de data 28 de maig de 2021 i de la seva Junta Directiva de 
data 15 de setembre de 2021 es van modificar els seus estatuts, en els termes del document 1, per tal d’incorporar 
un òrgan intern denominat Taula dels Consells Socials i on s’aprofita per actualitzar petits aspectes tècnics als 
estatuts. 
   

Vist que l'article 64.t) dels Estatuts de la UAB estableix com a competències del Consell de Govern la de proposar a 
Consell Social la modificació d’entitats jurídiques per a la promoció i desenvolupament dels fins de la Universitat.  

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

PRIMER. Ratificar l’acord del Consell de l’Assemblea General de l’ACUP de 28 de maig de 2021 i l’acord de la seva 
Junta Directiva de 15 de setembre de 2021 pels quals es modificà els seus estatuts d’acord amb el text del document 
annex.  [Document] 
 
SEGON. Elevar aquest acord al Consell Social per a la seva aprovació, si escau. 

 

TERCER. Encarregar la secretaria general l'execució i el seguiment de l'acord primer. 
 
QUART. Comunicar els presents acords a la secretària general, per tal que porti a terme les mesures necessàries 
per a fer-los efectius. 
 
 
Acord 135/2021, d’1 de desembre, del Consell de Govern 

 
Atès que la FUNDACIÓ UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA (FUAB) es va constituir com a entitat instrumental 
de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) el 24 de febrer de 1998, per col·laborar amb la Universitat en el 
desenvolupament i la realització de projectes docents complementaris a la seva oferta acadèmica, per prestar serveis 
vinculats a la universitat i per implementar projectes innovadors de caràcter estratègic per a la UAB. 
 
Atès que l’objecte general de la FUAB és ‘la col·laboració amb la Universitat Autònoma de Barcelona en el foment i 

realització d’activitats docents, de recerca i de prestació de tots aquells serveis vinculats a l’activitat universitària’. 
   
Atès que per tal d’acomplir aquesta diversitat de funcions, la UAB i la FUAB han constituït una sèrie de fundacions i 
empreses que conformen la Corporació UAB. A la FUAB se li ha encomanat la missió d’establir les línies estratègiques 
de funcionament del conjunt d’entitats que conformen aquesta Corporació, així com la de dirigir i liderar els projectes 
que impulsen.  

 
Ates que l’any 2009 es van modificar els Estatuts de la FUAB introduint a l’article 4 una declaració sobre la 
consideració de la FUAB com a mitjà propi i servei tècnic de la UAB d’acord amb el règim previst a l’article 24.6 de 
la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.  
  
Atesa la promulgació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic per la qual es reforcen 
els requisits pels quals una entitat del sector públic pugui ostentar la condició de mitjà propi personificat respecte 

un poder adjudicador, la qual cosa obliga a analitzar si cadascuna de les entitats que històricament ostentaven 
aquesta condició compleixen els nous requeriments per seguir ostentant la condició de mitjà propi personificat d’un 

poder adjudicador.  
 
Vista la memòria justificativa de la vicepresidenta executiva de la FUAB relativa al compliment dels requisits 
subjectius exigits legalment perquè la FUAB ostenti la condició de mitjà propi de la UAB: acreditació de concurrència 
de medis materials i personals suficients i idonis per poder realitzar prestacions en el sector d’activitat propi de 

http://www.uab.cat/doc/Modificacio_estatus_ACUP_CG011221
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l’àmbit de l’objecte fundacional de la FUAB, així com de la sostenibilitat i eficàcia en la realització de dites prestacions 
segons criteris de rendibilitat econòmica .   
  

Vist l’informe jurídic que justifica la proposta . 
  
Vist l’article 32 de la llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic,  l’article 86 de la llei 40/2015, 
d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i l’article 64.w) dels estatuts de la Universitat Autònoma de 
Barcelona.  
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, el Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER. Prestar la conformitat perquè la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona (FUAB) mantingui la seva 

condició de mitjà propi de la Universitat Autònoma de Barcelona, a l’empara de l’article 32 de la llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic un cop modificat els estatuts de la Fundació Universitat Autònoma de 

Barcelona per adaptar-los a l’article 32 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.  
 
SEGON. Elevar al Consell Social els presents acords, per tal que exerceixi les seves competències.  
 
TERCER. Encarregar el vicerector d’Organització l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
 
QUART. Comunicar els presents acords a la vicepresidenta executiva de la Fundació Universitat Autònoma de 

Barcelona per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 
 
Acord 136/2021, d’1 de desembre, del Consell de Govern 
 

Vista la RESOLUCIÓ EMC/3426/2020, de 23 de desembre, per la qual es dona publicitat al procediment i la certificació 

de la valoració dels mèrits individuals docents i de gestió del personal docent i investigador funcionari i contractat 
de les universitats públiques catalanes, meritats fins al 31 de desembre de 2020, per a l'assignació de les retribucions 
addicionals. 
 
Vistes les certificacions emeses per l’AQU Catalunya referents als mèrits de gestió del professorat de la UAB. 
 
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, en el seu article 7 estableix que un 

cop certificada l’avaluació per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, ho traslladarà al 
Consell de Govern per tal que pugui formular la proposta d’assignació al Consell Social. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, el Consell de Govern ha adoptat els següents 
 

ACORDS 
 
PRIMER. Donar-se per assabentats i donar per bona la proposta de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 

de Catalunya de complements retributius addicionals per mèrits de gestió del professorat funcionari i contractat de 
la UAB,  que han obtingut avaluació positiva, d’acord amb la documentació annexa. [Document] 
 
SEGON. Elevar aquest acord al Consell Social per a la seva aprovació, si escau.  
 
TERCER. Comunicar el present acord a l’Àrea de Gestió de Persones, per tal que portin a terme les mesures 
necessàries per a fer-lo efectiu.  
 
QUART. Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic que faci l’execució i el seguiment d’aquests acords. 
 

 

Acord 137/2021, d’1 de desembre, del Consell de Govern 
 
Vista la RESOLUCIÓ EMC/3425/2020, de 23 de desembre, per la qual es dona publicitat al procediment i als terminis 
de presentació de les sol·licituds d’acreditació de l’activitat investigadora del personal docent i investigador funcionari 
i contractat, per a períodes que hagin finalitzat com a màxim el 31 de desembre de 2020 (convocatòries any 2021). 

http://www.uab.cat/doc/Complements_retributius_addicionals_merits_gestio_PDI_CG011221
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Vistes les certificacions emeses per l’AQU Catalunya referents als mèrits de recerca del professorat funcionari de la 
UAB. 
 
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, en el seu article 7 estableix que un 
cop certificada l’avaluació per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, ho traslladarà al 
Consell de Govern per tal que pugui formular la proposta d’assignació al Consell Social.  
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, el Consell de Govern ha adoptat els següents 

 
ACORDS 
 

PRIMER. Donar-se per assabentats i donar per bona la proposta de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 
de Catalunya de complements retributius addicionals per mèrits de recerca del professorat funcionari de la UAB,  
que han obtingut avaluació positiva, d’acord amb la documentació annexa. [Document] 
 
SEGON. Elevar aquest acord al Consell Social per a la seva aprovació, si escau.  
 
TERCER. Comunicar el present acord a l’Àrea de Gestió de Persones, per tal que portin a terme les mesures 
necessàries per a fer-lo efectiu.  
 
QUART. Encarregar al Vicerector de Personal Acadèmic que faci l’execució i el seguiment d’aquests acords. 
 
 
Acord 138/2021, d’1 de desembre, del Consell de Govern 

 

Vista la RESOLUCIÓ EMC/3426/2020, de 23 de desembre, per la qual es dona publicitat al procediment i la certificació 
de la valoració dels mèrits individuals docents i de gestió del personal docent i investigador funcionari i contractat 
de les universitats públiques catalanes, meritats fins al 31 de desembre de 2020, per a l'assignació de les retribucions 
addicionals. 
 
Vistes les certificacions emeses per l’AQU Catalunya referents als mèrits de docència del professorat de la UAB. 
 
Vist ell 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, en el seu article 7 estableix que un 
cop certificada l’avaluació per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, ho traslladarà al 
Consell de Govern per tal que pugui formular la proposta d’assignació al Consell Social.  
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, el Consell de Govern ha adoptat els següents 
 

ACORDS 

 
PRIMER. Donar-se per assabentats i donar per bona la proposta de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 
de Catalunya de complements retributius addicionals per mèrits de docència del professorat funcionari i contractat 
de la UAB, que han obtingut avaluació positiva, d’acord amb la documentació annexa. [Document] 
 
SEGON. Elevar aquest acord al Consell Social per a la seva aprovació, si escau.  
 
TERCER. Comunicar el present acord a l’Àrea de Gestió de Persones, per tal que portin a terme les mesures 
necessàries per a fer-lo efectiu.  
 
QUART. Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic que faci l’execució i el seguiment d’aquests acords.  
 
 

Acord 139/2021, d’1 de desembre, del Consell de Govern 
 
Atès que mitjançant el Decret 341/1986, de 13 d'octubre, es va crear el Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de 

Sabadell (CSPTS), integrat per la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Sabadell, la Universitat Autònoma de 
Barcelona, la Fundació "Hospital i Casa de Beneficència de Sabadell", la Caixa d'Estalvis de Sabadell i Sabadell 

http://www.uab.cat/doc/Complements_retributius_addicionals_merits_recerca_PDI_CG011221
http://www.uab.cat/doc/Complements_retributius_addicionals_merits_docencia_PDI_CG011221
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Mutual, Mutualitat de Previsió Social, amb la finalitat de millorar la prestació dels serveis d'assistència sanitaria de 
cobertura publica a la població i racionalitzar els recursos esmerçats en aquesta assistència.  
  

Atès que el 25 de març de 2019 el Consell de Direcció del Servei Català de la Salut va aprovar la proposta de 
modificació dels estatuts de determinades empreses públiques i consorcis, entre els quals s’inclou el CSPTS, per 
adaptar-los als criteris del Grup de Treball de la Generalitat de Catalunya sobre la consideració de mitjà propi 
personificat de la Generalitat de Catalunya. 
 
Atès que el 26 de febrer de 2020 el Consell de Govern del CSPTS va aprovar per unanimitat la modificació dels seus 

estatuts per eliminar la condició de mitjà propi. 
 
Vist l’article 64.t) dels estatuts que estableix com a competència del Consell de Govern proposar al Consell Social la 
modificació d’entitats jurídiques per a la promoció i desenvolupament dels fins de la Universitat i l’article 88.e) de la 
1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya que és competència del Consell Social aprovar la modificació 

d’entitats jurídiques per a la promoció i el desenvolupament de les finalitats de la universitat.   
 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, el Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER. Ratificar l’acord del Consell de Govern del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell de 26 de 

febrer de 2020 pel qual va aprovar per unanimitat la modificació dels seus estatuts per eliminar la condició de mitjà 
propi. [Document] 
 
SEGON. Elevar aquest acord al Consell Social per a la seva aprovació, si escau. 
 

TERCER. Encarregar la secretària general l'execució i el seguiment de l'acord primer.  

 
QUART. Comunicar els presents acords a la secretària general i al Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de 
Sabadell, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 
 
 

I.5. Comissions del Consell de Govern 

 
I.5.1. Comissió d’Afers Acadèmics 

[tornar a l’índex] 

 
Acord 95/2021, de 15 de desembre de 2021, de la Comissió d'Afers Acadèmics 
 

Aprovació de l'acta de la sessió de 24 de novembre de 2021.  
 
 
Acord 96/2021, de 15 de desembre de 2021, de la Comissió d'Afers Acadèmics 
 
Vista la proposta de la vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent d’establir l’oferta de programació dels màsters 

universitaris de la UAB per al curs 2022-2023. 
 
Atesa la necessitat d’ordenar la programació docent del màsters per al curs 2022-2023, en el marc dels criteris de 
programació dels estudis oficials de la UAB. 
 
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 l’oferta de programació dels màsters universitaris de la UAB per al curs 2022-2023.  [Document]  

http://www.uab.cat/doc/Modificacio_estatuts_Consorci_Corporacio_Sanitaria_Parc_Tauli_CG011221
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Segon. Encarregar a la vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent el seguiment de l’acord primer. 
 

Tercer. Comunicar aquests acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per fer-los efectius. 
 
 
Acord 97/2021, de 15 de desembre 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 
 
Primer. Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la modificació de la memòria dels títols de Grau següents:  
 

• Ciència i Tecnologia dels Aliments 

• Ciència Política i Gestió Pública 
• Direcció Hotelera 
• Dret 
• Fisioteràpia 
• Infermeria 
• Logopèdia 
• Medicina 

• Prevenció i Seguretat Integral 
• Psicologia 
• Turisme 
 
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 98/2021, de 15 de desembre 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 març 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. 
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ACORDS 
 

Primer. Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la modificació d’itineraris de simultaneïtat d’estudis: 
 
• Administració i Direcció d’Empreses + Dret 
• Ciència Política i Gestió Pública + Dret 
• Ciència Política i Gestió Pública + Sociologia 
• Criminologia + Dret 

 
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, garantint la seva difusió. 

 
 

Acord 99/2021, de 15 de desembre 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 mínors que han estat presentades pels centres corresponents. 
 
Atès la necessitat de modificar les memòries de mínors 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 dels mínors següents:  

 
• Ciències del Llenguatge 
• Estudis Portuguesos 
 
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 100/2021, de 15 de desembre de 2021, de la Comissió d'Afers Acadèmics 
 
Vista la proposta de la vicerectora de Qualitat i d’Acreditació Acadèmica 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 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 les memòries dels títols de màster universitari 
següents: 

 
• Arxivística i Gestió de Documents 
• Bioinformàtica 
• Direcció i Organització de Turisme d’Esdeveniments 
• Erasmus Mundus en Polítiques Educatives per al Desenvolupament Global / EM Education Policies for 
Global Development (GLOBED) 

• Emprenedoria i Innovació Social 
• Enginyeria Biològica i Ambiental 
• Gestió de Sòls i Aigües 
• Gestió d’Empreses Hoteleres 
• Gestió Turística del Patrimoni Cultural 

• Medicina Transfusional i Teràpies Cel·lulars Avançades 
• Modelització per a la Ciència i l’Enginyeria 

• Neurociències 
• Osteopatia 
• Periodisme i Innovació en Continguts Digitals 
• Polítiques Socials i Acció Comunitària 
• Qualitat d’Aliments d’Origen Animal 
• Teledetecció i Sistemes d’Informació Geogràfica 
• Unió Europea-Xina: Cultura i Economia 

 
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 101/2021, de 15 de desembre de 2021, de la Comissió d'Afers Acadèmics 
 
Vista la proposta de la vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent d'aprovació de la convocatòria del IV Premi a 
l’Excel·lència Docent de la UAB, convocatòria 2021-2022. 
 
Atès que la Universitat Autònoma de Barcelona té la voluntat de valorar l’activitat docent del professorat i d’impulsar 

la innovació i la millora constant de la docència universitària, i que el plantejament d’aquest premi està orientat a 
identificar i valorar la trajectòria del professorat que hagi desenvolupat una activitat especialment remarcable en 
aquest àmbit.  
   
Vist l'article 9.2 c) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per l'acord del Consell de Govern de data 2 de juny de 2021, que estableix que 
correspon a la Comissió d’Afers Acadèmics aprovar les convocatòries d’ajuts i premis en relació amb la innovació i 

la millora de la qualitat docent, l’excel·lència docent i la formació a mida. 
 
ACORDS 
 
Primer. Aprovar la convocatòria del IV Premi a l’Excel·lència Docent de la UAB, convocatòria 2021-2022. [Document]  
 

Segon. Encarregar a la vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent l'execució i el seguiment de l’acord primer. 
 
Tercer. Comunicar aquests acords a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per fer-los efectius. 
 
 
Acord 102/2021, de 15 de desembre de 2021, de la Comissió d'Afers Acadèmics 

 
Vista la proposta de la vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent de modificació del Calendari acadèmic del curs 

acadèmic 2021-2022. 
 
Atesa la necessitat de modificar el calendari acadèmic marc de la UAB per adaptar-lo al nou calendari de celebració 
de les PAU de 2022, convocatòria de juny. 
 

http://www.uab.cat/doc/convocatoria_IVpremi_excelencia_docent_2021_2022_CAA151221
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Vist el calendari acadèmic de la UAB per al curs 2021-22, aprovat pel Consell de Govern el 17 de març de 2021. 
 
Vist l'article 9.3. e) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 

UAB, segons la redacció donada per l'acord del Consell de Govern de data 2 de juny de 2021, pel que fa a les 
competències de la Comissió d'Afers Acadèmics, que estableix que li correspon aprovar, per delegació del Consell 
de Govern, les modificacions del calendari acadèmic i acadèmic administratiu. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 
Primer. Aprovar la modificació del calendari acadèmic del curs 2021-2022, per delegació del Consell de Govern. 
[Document]  
 

Segon. Encarregar 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 a fer-los efectius. 
 
 
Acord 103/2021, de 15 de desembre de 2021, de la Comissió d'Afers Acadèmics 
 
Vista la proposta de la vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent de modificació del Calendari acadèmic administratiu 

del curs acadèmic 2021-2022. 
 
Atesa la necessitat d’adaptar el calendari acadèmic administratiu a la suspensió dels terminis administratius, resolta 
pel rector el 21 d’octubre de 2021, així com a l’aixecament de caràcter general de la tramitació dels procediments 
acadèmic administratius relatius a l’alumnat de grau i de màster universitari, resolt pel rector el 22 de novembre de 

2021. 

 
Vist el calendari acadèmic de la UAB per al curs 2021-2022, aprovat pel Consell de Govern el 17 de març de 2021. 
 
Vist l'article 9.3. e) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per l'acord del Consell de Govern de data 2 de juny de 2021, pel que fa a les 
competències de la Comissió d'Afers Acadèmics, que estableix que li correspon aprovar, per delegació del Consell 
de Govern, les modificacions del calendari acadèmic i acadèmic administratiu. 

 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 
Primer. Aprovar la modificació del calendari acadèmic administratiu del curs 2021-2022, per delegació del Consell 
de Govern.  [Document]  

 
Segon. Encarregar a la vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent l'execució i el seguiment d'aquests acords. 
 
Tercer. Comunicar els presents acords a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius, garantint la seva difusió. 
 

 
Acord 104/2021, de 15 de desembre de 2021, de la Comissió d'Afers Acadèmics 
 
Vista la proposta de la vicerectora d’Estudis i Innovació Docent de l’aprovació de les places d’accés al grau per 
reconeixement de l’experiència laboral i professional curs 2022-2023. 
  
Vist el Reial Decret 412/2014, de 6 de juny, pel qual s’estableix la normativa bàsica dels procediments d’admissió 

als ensenyaments oficials de grau, el qual disposa, que l’accés mitjançant l’acreditació d’experiència laboral o 
professional es realitza respecte a uns ensenyaments concrets oferts per la universitat. 

  
Vist l'article 9.3 d) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per l'acord del Consell de Govern de data 2 de juny de 2021, que estableix que 
correspon a la Comissió d’Afers Acadèmics, per delegació del Consell de Govern, aprovar l’oferta de places d’estudis 
mitjançant l’acreditació de l’experiència laboral o professional per a persones majors de 40 anys. 

http://www.uab.cat/doc/modificacio_calendari_academic_curs_2021_2022_CAA151221
http://www.uab.cat/doc/modificacio_calendari_administratiu_curs_2021_2022_CAA151221
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Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 
Primer. Aprovar les places d’accés al grau per reconeixement de l’experiència laboral i professional curs 2022-2023, 
per delegació del Consell de Govern. [Document] 
 
Segon. Encarregar a la vicerectora d’Estudis i Innovació Docent l'execució i el seguiment d'aquests acords. 

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

Acord 105/2021, de 15 de desembre de 2021, de la Comissió d'Afers Acadèmics 
 

Vistes les propostes d’atorgament de premis extraordinaris de titulació presentades pels centres corresponents. 
 
Vist l’article 155 i següents de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de 
conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011, que regula 
l’atorgament dels premis extraordinaris de titulació. 
 
Vist l'article 9 3.b) 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, que estableix que li correspon aprovar la concessió dels premis extraordinaris de titulació. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 

 
Primer. Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la concessió dels premis extraordinaris de titulació per al curs 
acadèmic 2020-2021. [Document] 
 
Segon. Encarregar a la vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent l'execució i el seguiment de l’acord primer. 
 
Tercer. Comunicar aquests acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 

necessàries per fer-los efectius. 
 
 

I.5.2. Comissió de Campus, Sostenibilitat i Agenda 2030 
[tornar a l’índex] 

 
 

Acord 1/2021, de 15 de desembre, de la Comissió de Campus, Sostenibilitat i Agenda 2030 
 

Vista la proposta de la Vicerectora de Campus, Sostenibilitat i Territori sobre aprovació del document de treball de 
proposta de mapa de zonificació per a futura senyalització. 
 
Vist que per Acord del Consell de Govern de 15 de juliol de 2021 va aprovar una nova regulació de funcionament, 
composició i competències de les comissions del Consell de Govern de la UAB, i que l'article 12 d’aquesta Normativa 
de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, correspon a la Comissió de 
Campus, Sostenibilidad i Agenda 2030, entre d’altres, aprovar els criteris per elaborar les directrius ambientals i 

sostenibles que han de guiar al Campus, definir la política i gestió dels espais per vianants i l’accessibilitat del vehicle 
privat al Campus, i garantir la comunicació i la difusió de les accions que se’n derivin.  
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la proposta de mapa de zonificació. [Document] 
 
SEGON.- Encarregar als responsables dels àmbits corresponents de l'Equip de Govern i la Gerència l'execució i el 
seguiment d'aquest acord. 

http://www.uab.cat/doc/places_acces_grau_reconeixement_experiencia_laboral_professional_2022_2023_CAA151221
http://www.uab.cat/doc/premis_extraordinaris_titulacio_2020_2021_CAA151221
http://www.uab.cat/doc/mapa_zonificacio_CC151221
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Acord 2/2021, de 15 de desembre, de la Comissió de Campus, Sostenibilitat i Agenda 2030 

 
Vista la proposta de la Vicerectora de Campus, Sostenibilitat i Territori  sobre aprovació de les tarifes del servei de 
lloguer de bicicletes en el marc del servei BICIUAB. 
 
Vist que per Acord del Consell de Govern de 15 de juliol de 2021 va aprovar una nova regulació de funcionament, 
composició i competències de les comissions del Consell de Govern de la UAB, i que l'article 12 d’aquesta Normativa 

de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, correspon a la Comissió de 
Campus, Sostenibilidad i Agenda 2030, definir la política i gestió dels espais per vianants i l’accessibilitat del vehicle 
privat al Campus, i aprovar els criteris per elaborar les directrius ambientals i sostenibles que han de guiar al 
Campus. 
 

Ateses les tarifes aprovades en data de 21 d’octubre de 2019 del Servei de Lloguer de bicicletes vinculat al Servei 
BiciUAB, així com la pròrroga amb motiu de la suspensió temporal per la COVID-19 fins a 31 de juliol de 2021, del 

contracte amb l’empresa que realitza el servei d’explotació del Servei BiciUAB, sense estar alterat substancialment 
el context econòmic de l’explotació del mateix, així com que en aquests moments l’esmentat Servei està en procés 
de d’adjudicació del dit contracte d’explotació del Servei. 
 
Vista la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament 
jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 
2014. 

 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 

PRIMER.- Ratificar les tarifes existents del Servei de Lloguer de bicicletes vinculat al Servei BiciUAB, de 42€/mes per 

una bicicleta elèctrica, i 27€/mes per una bicicleta convencional, i aprovar un període de vigència de les mateixes 
des de 31 de juliol de 2021, fins el 31 de juliol de 2026. 
 
SEGON.- Encarregar als responsables dels àmbits econòmics de l'equip de govern i la Gerència l'execució i el 
seguiment d'aquests acords. 
 
TERCER.- Comunicar el present acord a la vicegerent d’Economia i Organització, per tal que porti a terme les mesures 

necessàries per a fer-los efectius 
 
 

 
I.5.3. Comissió d’Economia i d’Organització 

[tornar a l’índex] 

 

Acord 75/2021, de 14 de desembre, de la Comissió d’Economia i d’Organització 

 
Aprovar l’ acta de la sessió anterior del dia 18 de novembre de 2021.  
 
 
Acord 76/2021, de 14 de desembre, de la Comissió d’Economia i d’Organització 
 

Vista la proposta d’instrucció i d’aplicació per a la incorporació de romanents 2021  al pressupost 2022. 
 
Vistos els articles 210, 211 i 213 dels Estatuts de la UAB que preveuen que la UAB té un pressupost anual, únic, 
públic i equilibrat que conté tots els ingressos previsibles i la totalitat de les despeses estimades al llarg de l’exercici 
econòmic. 
 
Vistos  els Acords de Consell de Govern de  29 d’abril de 2021 i de Consell Social de data 19 de maig de 2021 

mitjançant els quals es va acordar  aprovar el  pressupost de la UAB per a l’exercici de 2021. 
 
Vist l'article 12 de les Bases d’execució del pressupost 2021 pel que fa a les incorporacions de romanents el qual 
regula l’addició als crèdits de l’exercici corrent de romanents de crèdits de l’exercici anterior, que per diverses 
circumstàncies, no estan afectats al compliment d’obligacions reconegudes. 
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Vist l’Acord de Consell de Govern de data 1 de desembre de 2021 pel qual s’acorda la pròrroga del pressupost de la 
UAB de l’exercici 2021 a l’exercici 2022. 

Vist l'article 10.1 lletra a) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB,  pel que fa a les competències de la Comissió d’Economia i Organització en matèria d’instruccions per al 

seguiment i la gestió del pressupost. 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la proposta d’Instrucció i d’Aplicació per a la incorporació de romanents 2021 al pressupost 2022.  

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

TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d’economia, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius. 
 
 
Acord 77/2021, de 14 de desembre, de la Comissió d’Economia i d’Organització 
 
Vist el document acreditatiu de l’aprovació de la despesa per la primera pròrroga de l’Acord Marc núm. CONSU-

22/2018 de subministrament de títols acadèmics oficials i propis 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 primera pròrroga de l’Acord Marc NÚM. 
CONSU-22/2018 de subministrament de títols acadèmics oficials i propis 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.5.4. Comissió d’Igualtat i de Responsabilitat Social Universitària 
[tornar a l’índex] 

 

Acord 6/2021, de 2 de desembre, de la Comissió d’Igualtat i de Responsabilitat Social Universitària    
 
Aprovació de l'acta de la sessió de 12 de maig de 2021, de la Comissió d’Igualtat  
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II.  Circulars, instruccions  
i altres resolucions d’àmbit general 

 
 
 

II.1. Instruccions 
[tornar a l’índex] 

 
Instrucció 11/2021 de 3 de desembre, per a la incorporació de romanents de crèdit de l'exercici 2021 al 
pressupost de la UAB 2022 deguda a l'atac informàtic  [Document] 
 

 

  

http://www.uab.cat/doc/Instruccio_2021_11
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III.  Convenis  
 
 
III.1. Cercador de convenis 

[tornar a l’índex] 

 

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

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

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

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

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

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

Cercador de convenis de la UAB 
 

 

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

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

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

 

 
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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IV.  Estructures bàsiques  
i participació en altres centres 

 
 
 

IV.1. Unitats mixtes d’Investigació 
[tornar a l’índex] 

 
Acord 131/2021, d’1 de desembre, del Consell de Govern, per la qual s’aprova la creació de la Unitat Mixta 
d’Investigació ‘Unitat Mixta d’Investigació IRTA– UAB EN SANITAT ANIMAL’. 
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V.   Nomenaments  
i cessaments 

 
 
V.1. Equip de govern i equip de suport   

[tornar a l’índex] 

 
 

V.1.1. Cessaments  
 
Resolució de la rectora, de 7 de setembre de 2021, per la qual la senyora Maria Teresa Paramio Nieto cessa 

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

 

V.2. Facultats i Escoles  
[tornar a l’índex] 

 
V.2.1. Nomenaments  
 

Resolució del rector, de 16 de desembre de 2021, per la qual nomena la senyora Maria Garganté Llanes 
coordinadora d’Estudis de Grau en Humanitats de la Facultat de Filosofia i Lletres, amb efectes del dia 25 d’octubre 

de 2021. 
  
Resolució del rector, de 16 de desembre de 2021, per la qual nomena la senyora Montserrat Llonch 

Casanovas coordinadora del Màster en Història Econòmica de la Facultat d’Economia i Empresa, amb efectes del 
dia 11 de novembre de 2021. 
  
Resolució per delegació del rector, de 20 de desembre de 2021, per la qual es nomena el senyor Manuel 
Antonio Castiñeiras Gonzalez coordinador d’Intercanvis d’Història de l’Art de la Facultat de Filosofia i Lletres, amb 

efectes del dia 1 de gener de 2021. 
  
Resolució per delegació del rector, de 20 de desembre de 2021, per la qual es nomena el senyor Jordi Cerdà 
Subirachs coordinador de la Biblioteca d’Humanitats de la Facultat de Filosofia i Lletres, amb efectes del dia 1 de 
gener de 2021. 
  
Resolució per delegació del rector, de 20 de desembre de 2021, per la qual es nomena la senyora María 

Pilar Dellunde Clavé coordinadora del Mínor d’Estudis en Filosofia de la Facultat de Filosofia i Lletres, amb efectes 
del dia 1 de maig de 2021. 
  
Resolució per delegació del rector, de 20 de desembre de 2021, per la qual es nomena el senyor Sebastià 
Giralt Soler coordinador d’Intercanvis de Ciències de l’Antiguitat i l’Edat Mitjana de la Facultat de Filosofia i Lletres, 
amb efectes del dia 1 de gener de 2021. 
  
Resolució per delegació del rector, de 20 de desembre de 2021, per la qual es nomena la senyora Jessica 
Patricia Jaques Pi coordinadora d’Intercanvis de Filosofia de la Facultat de Filosofia i Lletres, amb efectes del dia 
1 de gener de 2021. 
  
Resolució per delegació del rector, de 20 de desembre de 2021, per la qual es nomena el senyor Jose Ramon 
Lopez Garcia coordinador d’Intercanvis de Filologia Espanyola de la Facultat de Filosofia i Lletres, amb efectes del 
dia 1 de gener de 2021. 
  
Resolució per delegació del rector, de 20 de desembre de 2021, per la qual es nomena la senyora Maria 

Antonia Martí Escayol coordinadora d’Intercanvis d’Història de la Facultat de Filosofia i Lletres, amb efectes del 
dia 1 de gener de 2021. 
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Resolució per delegació del rector, de 20 de desembre de 2021, per la qual es nomena la senyora Sonia 
Oliver del Olmo coordinadora Erasmus Filologia Anglesa i Germanística de la Facultat de Filosofia i Lletres, amb 
efectes del dia 1 de gener de 2021. 
  
Resolució per delegació del rector, de 20 de desembre de 2021, per la qual es nomena el senyor Joaquim 
Pera Isern coordinador del Màster en Arqueologia Clàssica de la Facultat de Filosofia i Lletres, amb efectes del dia 
1 de gener de 2021. 
  
Resolució per delegació del rector, de 20 de desembre de 2021, per la qual es nomena el senyor Joaquin 
Recaño Valverde coordinador d’Intercanvis de Geografia de la Facultat de Filosofia i Lletres, amb efectes del dia 1 
de gener de 2021. 
  
Resolució per delegació del rector, de 20 de desembre de 2021, per la qual es nomena el senyor Félix 

Retamero Serralvo coordinador del Màster en Identitat Europea Medieval de la Facultat de Filosofia i Lletres, amb 
efectes del dia 1 de gener de 2021. 
  
Resolució per delegació del rector, de 20 de desembre de 2021, per la qual es nomena el senyor Dan 
Rodríguez García coordinador d’Intercanvis d’Antropologia Social i Cultural de la Facultat de Filosofia i Lletres, amb 
efectes del dia 1 de gener de 2021. 
  
Resolució per delegació del rector, de 20 de desembre de 2021, per la qual es nomena el senyor Antoni 

Rossell Mayo coordinador del Mínor en Cultures i Literatures Romàniques Medievals de la Facultat de Filosofia i 
Lletres, amb efectes del dia 7 de maig de 2021. 
  
Resolució per delegació del rector, de 20 de desembre de 2021, per la qual es nomena el senyor Antoni 
Rossell Mayo coordinador del Mínor en Cultures i Literatures Romàniques Medievals de la Facultat de Filosofia i 

Lletres, amb efectes del dia 7 de maig de 2021. 
  
Resolució per delegació del rector, de 20 de desembre de 2021, per la qual es nomena la senyora Maria 
Teresa Tapada Berteli coordinadora del Màster d’Antropologia Social i Cultural / Social and Cultural Anthropology 
Creole de la Facultat de Filosofia i Lletres, amb efectes del dia 1 de gener de 2021. 
  
Resolució per delegació del rector, de 22 de desembre de 2021, per la qual es nomena el senyor Daniel 
Blabia Girau coordinador de Pràctiques del Grau d’Empresa i Tecnologia de la Facultat d’Economia i Empresa, amb 
efectes del dia 13 de setembre de 2021. 
  
Resolució per delegació del rector, de 22 de desembre de 2021, per la qual es nomena el senyor Jordi López 
Sintas sotscoordinador d’Estudis del Màster en Màrqueting (MUM) de la Facultat d’Economia i Empresa, amb efectes 
del dia 13 de setembre de 2021. 
  
Resolució per delegació del rector, de 22 de desembre de 2021, per la qual es nomena el senyor Diego Prior 

Jiménez sotscoordinador d’Estudis del Màster en Recerca Aplicada en Economia i Empresa (MAREB) de la Facultat 
d’Economia i Empresa, amb efectes del dia 13 de setembre de 2021. 
  
Resolució per delegació del rector, de 22 de desembre de 2021, per la qual es nomena la senyora Alexandra 
Simon Villar tutora d’Estudiants amb Necessitats Especials de la Facultat d’Economia i Empresa, amb efectes del 
dia 13 de setembre de 2021. 
  
Resolució per delegació del rector, de 22 de desembre de 2021, per la qual es nomena la senyora Maria 

Antònia Tarrazón Rodón coordinadora del Màster en Economia i Administració d’Empreses (MEBA) de la Facultat 
d’Economia i Empresa, amb efectes del dia 13 de setembre de 2021. 
  
Resolució per delegació del rector, de 22 de desembre de 2021, per la qual es nomena el senyor Jordi 
Perdiguero García coordinador del Programa Tutoresport de la Facultat d’Economia i Empresa, amb efectes del dia 

13 de setembre de 2021. 
 

 
 
 
 

 



BOUAB Núm. 201  -  Desembre / 2021     pàg. 55 
 

 

Butlletí Oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona 

V.2.2. Cessaments  
 
Resolució del rector, de 16 de desembre de 2021, per la qual el senyor Xavier Cussó Segura cessa com a 
coordinador del Màster en Història Econòmica de la Facultat d’Economia i Empresa, amb efectes del dia 10 de 
novembre de 2021. 
  
Resolució del rector, de 16 de desembre de 2021, per la qual el senyor Oscar Jané Checa cessa com a 
coordinador d’Estudis de Grau en Humanitats de la Facultat de Filosofia i Lletres, amb efectes del dia 24 d’octubre 
de 2021. 
  
Resolució per delegació del rector, de 20 de desembre de 2021, per la qual el senyor Jordi Cerdà Subirachs 

cessa com a coordinador del Mínor en Cultures i Literatures Romàniques Medievals de la Facultat de Filosofia i 
Lletres, amb efectes del dia 6 de maig de 2021. 
  
Resolució per delegació del rector, de 20 de desembre de 2021, per la qual el senyor Jordi Cortadella 
Morral cessa com a sotscoordinador del Màster en Prehistòria, Antiguitat i Edat Mitjana de la Facultat de Filosofia i 

Lletres, amb efectes del dia 31 de desembre de 2020. 
  
Resolució per delegació del rector, de 20 de desembre de 2021, per la qual el senyor Jon Elordi 
Acordarrementer cessa com a coordinador del Mínor d’Estudis Bascos de la Facultat de Filosofia i Lletres, amb 
efectes del dia 3 de maig de 2021. 
  
Resolució per delegació del rector, de 20 de desembre de 2021, per la qual el senyor Ermengol Gassiot 
Ballbé cessa com a sotscoordinador del Grau d’Història de la Facultat de Filosofia i Lletres, amb efectes del dia 3 de 
maig de 2021. 
  
Resolució per delegació del rector, de 20 de desembre de 2021, per la qual el senyor Sebastià Giralt Soler 

cessa com a sotscoordinador d’Estudis dels Graus Combinats i sotscoordinador del Grau en Humanitats de la Facultat 
de Filosofia i Lletres, amb efectes del dia 31 de desembre de 2020. 
  
Resolució per delegació del rector, de 20 de desembre de 2021, per la qual la senyora Marta Tafalla 
González cessa com a coordinadora del Mínor d’Estudis en Filosofia de la Facultat de Filosofia i Lletres, amb efectes 
del dia 30 d’abril de 2021. 
  
Resolució per delegació del rector, de 22 de desembre de 2021, per la qual la senyora Gloria Estapé 
Dubreuil cessa com a coordinadora de Pràctiques del Grau d’Empresa i Tecnologia de la Facultat d’Economia i 
Empresa, amb efectes del dia 12 de setembre de 2021. 
Resolució per delegació del rector, de 22 de desembre de 2021, per la qual el senyor Alfonso González 
Quesada cessa com a coordinador de Pòsters del Treball de Fi de Grau de la Facultat d’Economia i Empresa, amb 
efectes del dia 12 de setembre de 2021. 
  
Resolució per delegació del rector, de 22 de desembre de 2021, per la qual la senyora María Pilar López 
Belbeze cessa com a sotscoordinadora d’Estudis del Màster en Màrqueting (MUM) de la Facultat d’Economia i 
Empresa, amb efectes del dia 12 de setembre de 2021. 
  
Resolució per delegació del rector, de 22 de desembre de 2021, per la qual la senyora Carlota Menéndez 
Plans cessa com a tutora d’Estudiants amb Necessitats Especials de la Facultat d’Economia i Empresa, amb efectes 
del dia 12 de setembre de 2021. 
  
Resolució per delegació del rector, de 22 de desembre de 2021, per la qual la senyora Carlota Menéndez 
Plans cessa com a sotscoordinadora del Doble Grau d’ADE i Dret de la Facultat d’Economia i Empresa, amb efectes 
del dia 12 de setembre de 2021. 
  
Resolució per delegació del rector, de 22 de desembre de 2021, per la qual la senyora Judith Panadés Martí 

cessa com a coordinadora de Pràctiques dels Graus d’ADE en Anglès i d’Economia en Anglès de la Facultat d’Economia 
i Empresa, amb efectes del dia 12 de setembre de 2021. 
  
Resolució per delegació del rector, de 22 de desembre de 2021, per la qual el senyor Alejandro Rialp Criado 
cessa com a sotscoordinador d’Estudis del Màster en Recerca Aplicada en Economia i Empresa (MAREB) de la Facultat 

d’Economia i Empresa, amb efectes del dia 12 de setembre de 2021. 
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Resolució per delegació del rector, de 22 de desembre de 2021, per la qual la senyora Maria Consol 
Torreguitart Mirada cessa com a coordinadora d’Intercanvis dels Estudiants del Grau de CiF i EiT de la Facultat 
d’Economia i Empresa, amb efectes del dia 12 de setembre de 2021. 
  
Resolució per delegació del rector, de 22 de desembre de 2021, per la qual el senyor Francesc Josep Uroz 

Felices cessa com a coordinador de la Comissió d’Usuaris de la Biblioteca Universitària de Sabadell de la Facultat 
d’Economia i Empresa, amb efectes del dia 12 de setembre de 2021. 
  
Resolució per delegació del rector, de 22 de desembre de 2021, per la qual el senyor Oriol Roca Sagalés 
cessa com a coordinador del Programa Tutoresport de la Facultat d’Economia i Empresa, amb efectes del dia 31 

d’agost de 2021. 
 

 
 

V.3. Departaments   
[tornar a l’índex] 

 

V.3.1. Nomenaments  
 
Resolució del rector, de 16 de desembre de 2021, per la qual nomena la senyora Gemma Armengol Rosell 
coordinadora de Doctorat en Biodiversitat del Departament de Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia, amb 
efectes del dia 2 de novembre de 2021. 
  
Resolució del rector, de 16 de desembre de 2021, per la qual nomena la senyora Anna Corral Fulla secretària 
del Departament de Filologia Francesa i Romànica, amb efectes del dia 1 d’octubre de 2021. 
  
Resolució del rector, de 16 de desembre de 2021, per la qual nomena el senyor José Blas Navarro Pastor 
coordinador de la Unitat de Metodologia de les Ciències del Comportament del Departament de Psicobiologia i 
Metodologia de les Ciències de la Salut, amb efectes del dia 1 de gener de 2022. 
  
Resolució del rector, de 16 de desembre de 2021, per la qual nomena la senyora Fernanda Pires de Sá 
secretària del Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat, amb efectes del dia 1 de desembre de 2021. 
  
Resolució del rector, de 16 de desembre de 2021, per la qual nomena la senyora Mª del Pilar Segura Torres 
coordinadora de la Unitat de Psicobiologia del Departament de Psicobiologia i Metodologia de les Ciències de la Salut, 

amb efectes del dia 1 de gener de 2022. 
  
Resolució per delegació del rector, de 21 de desembre de 2021, per la qual es nomena la senyora Núria 
Esther Font Borras coordinadora del Doctorat en PPIR (Ciència Política, Polítiques Públiques i Relacions 
Internacionals) del Departament de Ciència Política i Dret Públic, amb efectes del dia 1 d’octubre de 2021. 
 
 
 

V.3.2. Cessaments  
 

Resolució del rector, de 16 de desembre de 2021, per la qual la senyora Assumpció Malgosa Morera cessa 
com a coordinadora de Doctorat en Biodiversitat del Departament de Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia, 
amb efectes del dia 1 de novembre de 2021. 
  
Resolució del rector, de 16 de desembre de 2021, per la qual la senyora Margarita Martí Nicolovius cessa 

com a coordinadora de la Unitat de Psicobiologia del Departament de Psicobiologia i Metodologia de les Ciències de 
la Salut, amb efectes del dia 31 de desembre de 2021. 
  
Resolució del rector, de 16 de desembre de 2021, per la qual el senyor Joaquin Puig González cessa com a 

secretari del Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat, amb efectes del dia 30 de novembre de 2021. 
  
Resolució del rector, de 16 de desembre de 2021, per la qual la senyora Maria del Carme Viladrich Segués 
cessa com a coordinadora de la Unitat de Metodologia de les Ciències del Comportament del Departament de 
Psicobiologia i Metodologia de les Ciències de la Salut, amb efectes del dia 31 de desembre de 2021. 
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Resolució del rector, de 16 de desembre de 2021, per la qual el senyor Eduard Vilella Morato cessa com a 
secretari en funcions del Departament de Filologia Francesa i Romànica, amb efectes del dia 30 de setembre de 
2021. 
  
Resolució per delegació del rector, de 21 de desembre de 2021, per la qual la senyora Eva Kristine 

Ostergaard-Nielsen cessa com a coordinadora del Doctorat en PPIR (Ciència Política, Polítiques Públiques i 
Relacions Internacionals) del Departament de Ciència Política i Dret Públic, amb efectes del dia 30 de setembre de 
2021. 
  
Resolució per delegació del rector, de 28 de desembre de 2021, per la qual la senyora Susagna Tubau 

Muntaña cessa com a coordinadora de Treballs Fi de Grau del Departament de Filologia Anglesa i de Germanística, 
amb efectes del dia 29 d’octubre de 2021. 
 
 
 
 

V.4. Representació en altres institucions   
[tornar a l’índex] 

 

V.4.1. Nomenaments  
 
Resolució del rector, de 21 de desembre de 2021, per la qual es nomena el senyor Josep Vendrell Roca, 
vicerector d’Organització, representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al Consell Rector de l’Escola 
d’Administració Pública de Catalunya, amb efectes del dia 24 de desembre de 2021. 

 
Resolució del rector, de 22 de desembre de 2021, per la qual es nomena la senyora Judith Gifreu Font, directora 

del Departament de Dret Públic i Ciències Historicojurídiques, codirectora de la Càtedra Barcelona d’Estudis 
d’Habitatge, amb efectes del dia 19 de desembre de 2021. 
 
 

V.4.2. Cessaments  
 
Resolució del rector, de 21 de desembre de 2021, per la qual la senyora Isabel Aledo Bernal cessa com a 
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al Consell Rector de l’Escola d’Administració Pública de 
Catalunya, amb efectes del dia 23 de desembre de 2021. 
 

 

  



BOUAB Núm. 201  -  Desembre / 2021     pàg. 58 
 

 

Butlletí Oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona 

VI.  Convocatòries  
i resolucions de places 

 
 
VI.1. Personal acadèmic i personal investigador en formació 

[tornar a l’índex] 

 

VI.1.1. Convocatòries  
 
Resolució del rector, de 20 de desembre de 2021, per la qual es convoquen concursos públics per a l’accés a 
places de cossos docents universitaris de professor o professora titular d’universitat, segons es detalla (BOE núm. 

310, de 27 de desembre de 2021): 
 

Nombre de places: 1 

Referència: TU/21/54 

Identificador de la plaça: AAG00269 

Categoria de la plaça: Professor titular d’universitat 

Departament: Dret Privat 

Àrea de coneixement: Dret Processal 

Perfil docent: Dret processal I 

Perfil investigador: Teoria general del procés civil 

 

Nombre de places: 1 

Referència: TU/21/59 

Identificador de la plaça: AAG00087 

Categoria de la plaça: Professor titular d’universitat 

Departament: Història Moderna i Contemporània 

Àrea de coneixement: Història contemporània 

Perfil docent: 
Història contemporània universal I, l’època 

del liberalisme 

Perfil investigador: 
Els Estats liberals europeus i americans a 
mitjans del segle XIX: relacions 

 

Nombre de places: 1 

Referència: TU/21/60 

Identificador de la plaça: AAG00282 

Categoria de la plaça: Professor titular d’universitat 

Departament: Història Moderna i Contemporània 

Àrea de coneixement: Història contemporània 

Perfil docent: 
Història contemporània d’Espanya III, la 
dictadura franquista i la transició a la 
democràcia 

Perfil investigador: 
El franquisme i la transició a la democràcia: 
moviments socials i dinàmiques nacionals 

 

Nombre de places: 1 

Referència: TU/21/61 

Identificador de la plaça: AAG00298 

Categoria de la plaça: Professor titular d’universitat 

Departament: Història moderna i Contemporània 

Àrea de coneixement: Història moderna 

Perfil docent: Història moderna de Catalunya 

Perfil investigador: Identitat i memòria personal al segle XVII 

 

Nombre de places: 1 

Referència: TU/21/73 

Identificador de la plaça: AAG00317 

Categoria de la plaça: Professor titular d’universitat 
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Departament: Química 

Àrea de coneixement: Química analítica 

Perfil docent: Mètodes espectroscòpics d’anàlisi 

Perfil investigador: Sistemes microfluídics d’anàlisi total 

 
Resolució del rector, de 20 de desembre de 2021, per la qual es convoquen concursos públics per a l’accés a 
una plaça de cossos docents universitaris de professor o professora titular d’universitat, segons es detalla (BOE 
núm. 311, de 28 de desembre de 2021): 
 

Nombre de places: 1 

Referència: TU/21/88 

Identificador de la plaça: ATU01056 

Categoria de la plaça: Professor titular d’universitat 

Departament: Comunicació Audiovisual i Publicitat 

Àrea de coneixement: Comunicació audiovisual i publicitat 

Perfil docent: Disseny d’interacció 

Perfil investigador: Neurociència i comunicació 

 
Resolució del rector i del director gerent de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, de 20 de desembre 
de 2021, per la qual es convoca concurs d’accés a places vinculades de cossos docents universitaris, segons es 
detalla (DOGC núm. 8586, de 18 de gener de 2022): 

 

Nombre de places: 1 

Referència: TU/21/87 

Identificador de la plaça: ATU01023 

Categoria de la plaça: Professor Titular d’Universitat 

Departament: Farmacologia, terapèutica i Toxicologia 

Àrea: Farmacologia 

Especialitat: Farmacologia clínica 

Perfil docent: Farmacologia clínica 

Perfil investigador: Farmacologia clínica 

Destí:  Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 

 
Resolució del rector, de 20 de desembre de 2021, per la qual es convoca una plaça de professorat ajudant 
doctor / lector en règim de contracte laboral temporal, segons es detalla (DOGC núm. 8572, de 28 de desembre de 

2021): 
 

Referència: LEC18/2021 

Identificador de la plaça: ALE00287 

Categoria de la plaça: Lector o lectora 

Departament:  
Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació 
Audiovisual 

Àrea de coneixement: Comunicació audiovisual i publicitat 

Perfil docent i 
investigador: 

Estratègia en publicitat i relacions públiques 

 
 

VI.1.2. 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. 

 
Resolució del rector, de 15 de desembre de 2021, per la qual es fa públic el nomenament de la senyora Maria 
Constenla Matalobos com a professora titular d’universitat, del Departament de Biologia Animal, Biologia Vegetal i 
d’Ecologia, en l’àrea de coneixement de Zoologia (BOE núm. 306, de 23 de desembre de 2021). 

 
Resolució del rector, de 15 de desembre de 2021, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de 
professorat agregat en règim de contracte laboral, segons es detalla (DOGC núm. 8569, de 23 de desembre de 

2021): 
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Referència: AL/21/491 

Nombre de places: 1 

Categoria: Agregat o agregada 

Departament al qual està 
adscrita: 

Ciència Política i Dret Públic 

Àmbit de coneixement o 
especialitat: 

Ciència Política i de l’Administració 

Adjudicació: Enrique Hernández Pérez 

 
Resolució del rector, de 15 de desembre de 2021, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de 
professorat ajudant doctor/lector, segons es detalla (DOGC núm. 8569, de 23 de desembre de 2021): 
 

Referència: LEC08/2021 

Nombre de places: 1 

Categoria: Lector o lectora 

Departament: 
Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica i 
Corporal 

Àmbit de coneixement: Didàctica de l’expressió corporal 

Adjudicació: Carolina Nieva Boza 

 
Resolució del rector, de 15 de desembre de 2021, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de 

professorat ajudant doctor/lector, segons es detalla (DOGC núm. 8569, de 23 de desembre de 2021): 
 

Referència: LEC11/2021 

Nombre de places: 1 

Categoria: Lector o lectora 

Departament: Filologia Anglesa i Germanística 

Àmbit de coneixement: Filologia anglesa 

Adjudicació: Maria Rosa Garrido Sardà 

 
Resolució del rector, de 15 de desembre de 2021, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de 
professorat agregat en règim de contracte laboral segons es detalla (DOGC núm. 8567, de 21 de desembre de 
2021): 

  

Referència: AL/21/502 

Nombre de places: 1 

Categoria: Agregat o agregada 

Departament al qual està 
adscrita: 

Bioquímica i Biologia Molecular 

Àrea de coneixement o 
especialitat: 

Bioquímica i biologia molecular 

Adjudicació: Julia Lorenzo Rivera 

 
Resolució del rector, de 15 de desembre de 2021, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de 
professorat agregat en règim de contracte laboral, destinada a personal investigador doctor que hagi finalitzat el 

Programa Ramón y Cajal i hagi obtingut el certificat I3, segons es detalla (DOGC núm. 8569, de 23 de desembre de 
2021): 
 

Referència: AL/21/498 

Nombre de places: 1 

Categoria: Agregat o agregada 

Departament al qual està 
adscrita: 

Biologia Cel·lular, de Fisiologia i 
d’Immunologia 

Àmbit de coneixement o 
especialitat: 

Fisiologia 

Adjudicació: Guillermo Garcia Alias 

 

Resolució del rector, de 15 de desembre de 2021, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de 
professorat ajudant doctor/lector, segons es detalla (DOGC núm. 8569, de 23 de desembre de 2021): 
 

Referència: LEC14/2021 
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Nombre de places: 1 

Categoria: Lector o lectora 

Departament: Geologia 

Àmbit de coneixement: Estratigrafia 

Adjudicació: Sara Tomás Lafaja 

 
Resolució del rector i de la directora gerent de l’Institut Català de la Salut, de 17 de desembre de 2021, 
per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de professorat agregat en règim de contracte laboral per ocupar 
un aplaça assistencial, segons es detalla (DOGC núm. 8601, de 8 de febrer de 2022): 

 

Referència: AL/21/499 

Nombre de places: 1 

Categoria:  Agregat o agregada 

Departament al qual està 
adscrita: 

Medicina 

Àrea de coneixement: Medicina 

Especialitat: Nefrologia 

Categoria assistencial: Facultatiu especialista 

Destí: Hospital Universitari Vall d’Hebron 

Adjudicació: Francesc Josep Moreso Mateos 

 
Resolució del rector i de la directora gerent de l’Institut Català de la Salut, de 17 de desembre de 2021, 
per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de professorat agregat en règim de contracte laboral per ocupar 
una plaça assistencial, segons es detalla (DOGC núm. 8601, de 8 de febrer de 2022): 
 

Referència: AL/21/500 

Nombre de places: 1 

Categoria:  Agregat o agregada 

Departament al qual està 
adscrita: 

Medicina 

Àrea de coneixement: Medicina 

Especialitat: Neurologia 

Categoria assistencial: Facultatiu especialista 

Destí: Hospital Universitari Vall d’Hebron 

Adjudicació: Javier Montalban Gairín 

 
Resolució del rector, de 20 de desembre de 2021, per la qual es fa públic el nomenament del senyor Isaac 
Salazar Ciudad com a professor titular d’universitat, del Departament de Genètica i Microbiologia, en l’àrea de 
coneixement de Genètica (BOE núm. 311, de 28 de desembre de 2021). 
 
Resolució del rector, de 20 de desembre de 2021, per la qual es declara conclòs el procediment i es declara 

deserta la plaça de professorat agregat de referència AL/21/501, del Departament de Periodisme i Ciències de la 

Comunicació, de l’àrea de coneixement de periodisme, destinada a personal investigador doctor que hagi finalitzat 
el Programa Ramón y Cajal i hagi obtingut el certificat I3 (DOGC núm. 8572, de 28 de desembre de 2021). 
 
 

 
 
 

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

 

VI.2.1. Convocatòries  
 
Resolució del rector, de 3 de desembre de 2021, per la qual es convoca un procés selectiu per proveir tretze 
places de personal funcionari de l’escala de gestió (subgrup A2), per a l’estabilització de l’ocupació temporal de 

places de caràcter estructural i amb una vinculació temporal ininterrompuda d’acord amb les previsions legals. 
(DOGC núm.  8557, de 3 de desembre de 2021). 
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VI.2.2. Resolucions  
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 2 de 
desembre de 2021, per la qual s’aplica a Mireia Zaguirre Sànchez un complement personal transitori que 
s’absorbirà quan hi hagi un increment o un canvi de categoria, amb efectes del dia 1 de gener de 2020. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 2 de 
desembre de 2021, per la qual es fa cessar Antonio Gonzàlez Mateos com a funcionari interí de l’escala auxiliar 

administrativa (C2), 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 2 de 
desembre de 2021, per la qual es tanca a Maria Ángeles Guijarro Martín, titular de la plaça L00295 (LG4P) d’auxiliar 
de serveis del Suport Logístic i Punt d’Informació de l’Administració de Ciències i Biociències, l’encàrrec de funcions 

sobre la plaça L00291 (LG3O) d’adjunt del cap del Suport Logístic i Punt d’Informació de la Facultat de Ciències i 

Biociències, amb efectes del dia 15 de novembre de 2021. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 2 de 
desembre de 2021, per la qual s’adscriu en comissió de serveis a Lourdes Benítez Galindo, titular de la plaça 
F08087 (C1.18.1) de l’equip administratiu de l’Institut de Biotecnologia i de Biomedicina “Vicent Villar i Palasí” de 
l’Administració de Medicina, per ocupar la plaça F06011 (C1.22.1) d’administrativa responsable de l’Institut de 
Biotecnologia i de Biomedicina “Vicent Villar i Palasí” de l’Administració de Medicina, amb efectes del dia 20 d’octubre 

de 2021. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 2 de 
desembre de 2021, per la qual es tanca a Maria del Carmen Gonzàlez Silva l’encàrrec de part de les funcions de 
la plaça F03491 (A2.22.3S) de gestora d’afers acadèmics de l’Escola d’Enginyeria, 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 2 de 
desembre de 2021, per la qual es canvia l’adscripció a Martín Nicolàs Buffa Dunat, personal laboral, d’acord amb 
allò que estableix la resolució de Gerènci, de 27 de setembre de 2021, i es recataloga la plaça L08217 de tècnic/a 
superior (LG1Q) del Departament de Ciència Animal i dels Aliments de l’Administració de Veterinària, en 
promotor/ora de projectes de recerca (LG1N) del pool de la Vicegerència de Recerca, ubicada al Departament de 
Ciència Animal i dels Aliments, amb efectes del dia 1 de gener de 2020. 

 
Resolució de la cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 9 de 
desembre de 2021, per la qual s’aplica a Maria Isabel Sempere Parada un complement personal de durada 
determinada per reconèixer l'assumpció de tasques de major responsabilitat vinculades a l’Àrea de Gestió de 
Persones, 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 9 de 

desembre de 2021, per la qual es fa cessar Víctor Herbón Méndez i es deixa sense efecte el contracte de pràctiques 
amb número de referència E-08-2020-0382254, amb efectes del dia 24 de novembre de 2021. 

 
Resolució de la cap de l‘Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 9 de 
desembre de 2021, per la qual es deixa sense efecte la sol·licitud d’excedència voluntària per interès particular 
amb número de registre E2021007968 presentada en data 5 d’octubre de 2021 per Marc Roger Bria Ramírez, amb 
efectes del dia 12 de novembre de 2021. 

 
Resolució de la cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 9 de 
desembre de 2021, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, Antonio Sànchez Magaz, funcionari de l’escala 
administrativa, per ocupar la plaça F05757 (C1.16.1) d’administratiu amb destinació a la Unitat Tècnica de l’Àrea de 
Desenvolupament de Persones i Suport Tècnic, en horari de 09:00 a 17:00 hores, i amb efectes del dia 1 de 
novembre de 2021. 

 
Resolució de la cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 14 de 
desembre de 2021, per la qual es concedeix a Daniel Alonso Viciana, funcionari de carrera de l’escala 

administrativa amb destinació a la plaça F05753 (C1.16.1) de la Unitat de Formació i Desenvolupament Professional 
de l’Àrea de Desenvolupament de Persones i Suport Tècnic, l’excedència per incompatibilitat per prestar serveis com 
a personal laboral temporal, subgrup LG3L, amb destinació al Servei d’Informàtica Distribuïda del Rectorat, amb 

efectes del dia 29 de novembre de 2021. 
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Resolució de la cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 14 de 
desembre de 2021, per la qual es determina la finalització de la permanència en el servei actiu d’Esther Pardo 
Pérez amb motiu de la seva jubilació anticipada, amb efectes del dia 15 de desembre de 2021. 

 
Resolució de la cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 14 de 
desembre de 2021, per la qual es determina la finalització de la permanència en el servei actiu de Rosa Ramos 
Sanz amb motiu de la seva jubilació anticipada, amb efectes del dia 20 de desembre de 2021. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 14 de 

desembre de 2021, per la qual es determina la finalització de la permanència en el servei actiu d’Alícia Contreras 
Molinero amb motiu de la seva jubilació anticipada, amb efectes del dia 2 de desembre de 2021. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 14 de 
desembre de 2021, per la qual s’aplica a Marta Garriga Vidal un complement personal de durada determinada per 

assumir, de manera temporal i compartida, funcions de major responsabilitat, 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 14 de 
desembre de 2021, per la qual s’aplica a Olga Jiménez Baño un complement personal de durada determinada per 
assumir, de manera temporal i compartida, funcions de major responsabilitat, 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 14 de 

desembre de 2021, per la qual s’encarrega a Fernanda Cobo Medina, amb efectes del dia 1 d’octubre de 2021, les 
següents tasques de responsabilitat tècnica vinculades a la plaça L07141 (LG1Q): 
 

-Realitzar estudis, simulacions i valoracions d’escenaris, anàlisis funcionals i de dades, i definició de 
continguts de llocs de treball per al disseny de les estructures organitzatives. 

 

-Participar en la implementació de les estructures organitzatives. 
 
-Gestionar les consultes i les incidències relacionades amb el desenvolupament de les funcions vinculades 
als estudis, i fer-ne el seguiment. 

 
Resolució de la cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 14 de 
desembre de 2021, per la qual s’encarrega a Mònica Cusí Bohigas, amb efectes del dia 1 d’octubre de 2021, les 

següents tasques de responsabilitat administrativa vinculades a la plaça L07141 (LG1Q): 
 

-Coordinar i dur a terme l’actualització i el manteniment del Manual de Llocs de Treball i dels perfils del PAS, 
de l’aplicació d’Anàlisi de Llocs de Treball del PAS i de l’aplicació de seguiment d’activitats. 
 
-Participar en l’anàlisi i implementació d’estructures organitzatives de PAS. 
 

-Dur a terme la revisió i actualització dels continguts dels llocs de treball. 
 
-Gestionar les consultes i les incidències del seu àmbit de responsabilitat. 

 
Resolució de la cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 14 de 
desembre de 2021, per la qual es determina la finalització de la permanència en el servei actiu d’Irene Real Merino 

amb motiu de la seva jubilació, amb efectes del dia 24 de desembre de 2021. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 14 de 
desembre de 2021, per la qual es tanca l’encàrrec de funcions 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, 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 30 de novembre de 2021. 

 
Resolució de la cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 14 de 

desembre de 2021, per la qual es tanca l’encàrrec de funcions 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, 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 30 de novembre de 2021. 
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Resolució de la cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 14 de 
desembre de 2021, per la qual s’aplica a Bruno Sànchez Llordes un complement personal de durada determinada 
per assumir, de manera temporal i compartida, funcions de major responsabilitat, 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 16 de 
desembre de 2021, per la qual s’encarrega, amb caràcter provisional, i per acumulació de tasques, a Mònica Jardí 
Vinagre, titular de la plaça F01549 (A2.23.1) de gestora econòmica de la Gestió Econòmica de l’Administració de 
Ciències de la Comunicació, les funcions de la plaça F02211 (A2.23.1) de gestora econòmica de la Gestió Econòmica 

de l’Administració de Dret i de Ciències Polítiques i de Sociologia, amb efectes del dia 9 de desembre de 2021, i per 
un període no superior a tres mesos. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 16 de 
desembre de 2021, per la qual s’encarrega, amb caràcter provisional, i per acumulació de tasques, a José Alberto 

López Cachero, titular de la plaça F02005 (A2.22.1) de gestor del Departament de Didàctica de la Llengua, Literatura 
i Ciències Socials de l’Administració de Ciències de l'Educació i de Traducció i d'Interpretació, les funcions de la plaça 

F02007 (A2.22.1) de gestor del Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals de 
l’Administració de Ciències de l'Educació i de Traducció i d'Interpretació, amb efectes del dia 1 de desembre 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 16 de 
desembre de 2021, per la qual es nomena Antoni Vendrell Soriguera, funcionari interí de l’escala de gestió, i es 
destina a la plaça F03905 (A2.23.1) de gestor econòmic de la Gestió Econòmica de l’Administració de l’Escola 

d’Enginyeria, amb efectes del dia 9 de desembre de 2021. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del recotr, de 16 de 
desembre de 2021, per la qual es fa cessar Andrés de Miguel Cruz com a personal laboral amb contracte temporal, 
amb efectes del dia 28 de novembre de 2021. 

 

Resolució de la cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 16 de 
desembre de 2021, per la qual finalitza el contracte de treball de Tzvetana Roussinova Lazarova Skumryeva amb 
motiu de la seva jubilació, amb efectes del dia 26 de desembre de 2021. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 16 de 
desembre de 2021, per la qual es fa cessar Glòria Maria Gutiérrez Garcia per finalització de contracte eventual, 
amb efectes del dia 19 de desembre de 2021. 

 
Resolució de la cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 16 de 
desembre de 2021, per la qual es tanca a José Antonio Lorenzo Ajo, titular de la plaça L04121 (LG1K) de 
responsable del Servei d’Informàtica Distribuïda de l’Administració de l’Escola d’Enginyeria, l’encàrrec de funcions 
sobre la plaça L03635 (LG1B) d’administrador de l’Escola d’Enginyeria, amb efectes del dia 31 de desembre de 2021. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 16 de 

desembre de 2021, per la qual es determina la finalització de la permanència en el servei actiu de Roser Ballester 
Arbizu amb motiu de la seva jubilació, amb efectes del dia 30 de desembre de 2021. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 16 de 
desembre de 2021, per la qual es tanca a Juan José Rodríguez Guerra, titular de la plaça L00521 (LG1K) de 
responsable del Servei d’Informàtica Distribuïda de l’Administració de Serveis del Campus de Sabadell, l’acumulació 

de tasques sobre la plaça L04121 (LG1K) de responsable del Servei d’Informàtica Distribuïda de l’Administració de 
l’Escola d’Enginyeria, i se li deixa d’aplicar el complement personal de durada determinada de vinculat a aquesta 
acumulació de tasques, amb efectes del dia 31 de desembre de 2021. 
 
Resolució de la cap  de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 16 de 
desembre de 2021, per la qual es determina la finalització de la permanència en el servei actiu de Paloma Garcia 
de Palau Garcia Faria amb motiu de la seva jubilació anticipada, amb efectes del dia 23 de desembre de 2021. 

 
Resolució de la cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 16 de 

desembre de 2021, per la qual es fa cessar Maria del Mar Calderón Lamas  com a personal laboral, amb contracte 
temporal, amb efectes del dia 8 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 16 de 
desembre de 2021, per la qual es fa cessar Glòria Maria Gutiérrez Garcia per finalització de contracte d’interinitat, 
amb efectes del dia 2 de desembre de 2021. 

 
Resolució de la cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 16 de 
desembre 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 desembre de 2021 i fins al dia 31 de desembre de 2021, en torn de nit. 
 

Resolució de la cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 16 de 
desembre de 2021, per la qual es finalitza el contracte de treball d’Isidre Gelabert Sauló amb motiu de la seva 
jubilació, amb efectes del dia 10 de desembre de 2021. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de singtura del rector, de 16 de 

desembre de 2021, per la qual s’encarrega, amb amb caràcter provisional, a Ivan Garcia Corral, titular de la plaça 
L00519 (LG4P) d’auxiliar de serveis del Suport Logístic i Punt d’Informació de l’Administració de Serveis del Campus 

de Sabadell, l’assumpció de funcions de major responsabilitat sobre la plaça L00509 (LG3O) d’adjunt o d’adjunta 
del Suport Logístic i Punt d’Informació de l’Administració de Serveis del Campus de Sabadell, amb efectes del dia 1 
de setembre 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 16 de 
desembre de 2021, per la qual es finalitza el contracte de treball de Charles J. Simmons amb motiu de la seva 
jubilació, amb efectes del dia 17 de desembre de 2021. 

 
Resolució de la cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 16 de 
desembre de 2021, per la qual s’estima la sol·licitud presentada per Maria Dolores Garcia Carrillo, pel que fa a la 
petició d’accedir a la situació de jubilació parcial, amb efectes del dia 1 de desembre de 2021. 
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