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

 
 
 

I.1. Comissions del Consell Social 
 
 

I.1.1. Comissió Econòmica 
[tornar a l’índex] 

 
Acord 01/2021, de 28 de gener, de la Comissió Econòmica del Consell Social 

 
S'acorda : 
 

Aprovar l’acta de la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el dia 11 de desembre de 2020. 
 
  
Acord 02/2021, de 28 de gener, de la Comissió Econòmica del Consell Social 

 

Exposició de motius 
 

Atesa la sol·licitud presentada per la doctora Maria Fàtima Bosch Tubert i pel doctor Francesc Gòdia Casablancas 
dirigida a la vicerectora de Recerca i de Transferència de la UAB en relació amb la creació i participació de la UAB 
en l’empresa de base tecnològica Tramontane Therapeutics, SL dedicada a desenvolupar solucions terapèutiques 

per a malalties d'alta prevalença, incloent-hi patologies neurodegeneratives i metabòliques, des d'aproximacions 
de teràpia gènica.  
 
Vista la reunió del comitè ad hoc del dia 11 de desembre de 2020, que acorda l’informe preliminar en què es 

valora la proposta presentada. 
 
Atès l’informe preliminar del comitè ad hoc de 4 de setembre de 2020 (document 1 – document confidencial 

disponible a la Secretaria Tècnica del Consell Social -). 
 
Atès l’informe de l’Oficina de Valorització i Patents sobre l’objecte a transferir i la seva protecció, així com 

l’adequació per a ser transferit a Tramontane Therapeutics, SL  (document 2 – document confidencial disponible a 
la Secretaria Tècnica del Consell Social-). 
 
Vistos els articles 95 i següents de la Normativa de la UAB en matèria d’investigació, aprovada per Acord del 

Consell de Govern de 30 de gener de 2020. 
 
Vist l'article 41.2 lletra g) de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei 

orgànica 4/2007, de 12 d'abril, en relació amb el foment de la transferència de coneixements de les Universitats 

en el sistema productiu i de les empreses i l'article 185 dels Estatuts de la UAB, sobre la creació d’empreses de 
base tecnològica a partir de l’activitat científica de la Universitat. 

 
 Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Atesa la proposta de la vicerectora d’Innovació i de Projectes Estratègics. 

 
Vist l’acord pres en la reunió de la Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes Estratègics delegada del 
Consell de Govern de 21 de desembre de 2020, que estableix el següent: Primer.- Emetre proposta favorable per 

aprovar la participació de la Universitat Autònoma de Barcelona en el capital social de l’empresa “TRAMONTANE 
THERAPEUTICS, S.L” a través de la subscripció de 1.000 participacions social, per valor de 5.000 €, equivalents al 
10% del capital social per part de l’entitat instrumental creada amb aquesta finalitat (UABFIRMS, S.L.U.), en els 

termes  establerts a l’informe preliminar sobre la proposta emesa pel comitè ad-hoc (ANNEX 2 –DOCUMENT 
CONFIDENCIAL-), reconeixent-ne a “TRAMONTANE THERAPEUTICS, S.L.” la condició d’empresa de base 
tecnològica de la Universitat Autònoma de Barcelona. Segon.- Comunicar l’anterior acord al Consell Social i elevar 
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les actuacions a aquest òrgan perquè pugui emetre, si escau, l’informe escaient. Tercer.- Encarregar a la 

vicerectora d’Innovació i de Projectes Estratègics l'execució i el seguiment d’aquests acords. Quart.- Comunicar els 

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

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  
 
S'acorda  
 

    Acordar, d’acord amb la part expositiva del present acord, emetre un informe favorable al Consell de Govern de 
la UAB sobre la proposta de participació de la Universitat Autònoma de Barcelona en l’empresa Tramontane 
Therapeutics, SL a través de la subscripció de 1.000 participacions socials, per valor de 5.000 euros, equivalents al 

10% del capital social per part de l’entitat instrumental UABFIRMS, S.L.U creada amb aquesta finalitat, en els 
termes establerts a l’informe preliminar sobre la proposta emesa pel comitè ad hoc (document 1 –confidencial–), 
reconeixent-ne a Tramontane Therapeutics, SL la condició d’empresa de base tecnològica de la Universitat 

Autònoma de Barcelona. 
 
    Encarregar a la vicerectora d’Innovació i de Projectes Estratègics l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
 

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

 
 

I.2. Consell de Govern 
[tornar a l’índex] 

 
Acord  1/2021, de 15 de gener , del Consell de Govern 

 
Vista la petició d’adoptar mesures excepcionals de flexibilització del sistema d’avaluació acadèmica mentre duri la 
situació d’emergència sanitària generada per la Covid-19, i durant el curs 2020/2021, presentada per alumnat 

membres del Consell de Govern, i considerant la magnitud d’aquesta situació d’emergència sanitària. 
 
Atès que la Llei Orgànica d’Universitats, de 21 de desembre, d’Universitats, estableix a l’article 46.3 que les 
Universitats establiran els procediment de verificació dels coneixements dels estudiants. 

 
Atès que el Consell de Govern de la UAB va aprovar, el 23 de març de 2017, el Títol IV de la Normativa acadèmica 
de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial decret 1393/2007, on s’estableix 

que l’avaluació és el procés de valoració del grau d’assoliment dels objectius formatius fixats dins d’una titulació, a 
partir d’evidències objectives i quantificables, i criteris transparents i degudament difosos.  
 

Atès que aquest sistema d’avaluació ha de quedar recollit anualment en les guies docents de les diferents titulacions 
i no pot ser modificat durant el curs acadèmic corresponent. 
 
Atès que el caràcter excepcional del context actual d’emergència sanitària comporta l’adopció de diverses mesures 

preventives i extraordinàries al temps que s’han de garantir el drets de l’alumnat en matèria d’avaluació. 
  
Atès que d’acord amb l’anterior, una flexibilització en l’aplicació del sistema d’avaluació ha de ser autoritzada, si 

escau, pel Consell de Govern, ja que és l’òrgan que en ús de la seva competència normativa el va establir i aprovar. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent i 
la vicerectora d’Alumnat i Ocupabilitat, el Consell de Govern ha adoptat els següents  
 

ACORDS 
 
PRIMER.- Flexibilitzar el sistema d’avaluació acadèmica recollit en el títol IV del text refós de la normativa acadèmica 

de la UAB mentre duri la situació d’emergència sanitària generada per la Covid-19, i durant el curs 2020/2021, i 
adoptar, durant el període citat, les mesures excepcionals següents:  
 

1. Per participar al procés d’avaluació i de recuperació de l’assignatura o mòdul no serà exigible haver obtingut 
una qualificació mínima en la mitjana de l’assignatura o mòdul, deixant en suspens l’article 112ter.3 de la 
Normativa Acadèmica, a tal efecte. 
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2. La mera assistència a classe no incidirà en la qualificació final de l’assignatura o mòdul, excepte en el cas de 

les pràctiques d’assistència obligatòria. 

3. El nivell d’exigència en les activitats d’avaluació ha d’estar en concordança amb les adaptacions que, com a 
conseqüència de la Covid-19, s’hagin hagut d’implementar a la docència, tant teòrica com pràctica. 

 
SEGON.- Encarregar a la vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent i a la vicerectora d’Alumnat i Ocupabilitat 
l'execució i el seguiment de l’acord primer. 
 

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

 

I.3. Comissions del Consell de Govern 

 

I.3.1. Comissió d’Afers Acadèmics 
[tornar a l’índex] 

 

Acord 1/2021, de 27 de gener, de la Comissió d’Afers Acadèmics 
 
Aprovar l’acta de la sessió anterior del dia 1 de desembre de 2020. 

 
 
Acord 2/2021, de 27 de gener, de la Comissió d’Afers Acadèmics 

 

Vistes les peticions de creació i de modificació de títols de diplomes 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, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 

  
Vist el que disposa l'article 64.f i 171.1 dels Estatuts de la UAB sobre la creació de titulacions pròpies de la UAB. 
  

Vist l'article 12.4.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 10 de desembre de 2020, pel que fa a les 
competències de la Comissió d'Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que haurà 
d'aprovar el Consell de Govern sobre creació d'ensenyaments i títols de primer cicle, segon cicle i formació 

permanent. 
  
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 
ACORDS 
 

Primer. Informar favorablement sobre la creació i la modificació de títols de diploma de postgrau. 
 
Segon. Elevar aquest acord al Consell de Govern perquè l’aprovi, si escau. 

 

 
Acord 3/2021, de 27 de gener, de la Comissió d’Afers Acadèmics 
 

Vistes les propostes d’aprovació i de modificació de plans d’estudis de diploma de postgrau presentades a l'Escola 
de Postgrau, i després de revisada la documentació justificativa corresponent que acredita que les propostes 
reuneixen els requisits exigits per a la seva aprovació i modificació. 

  
Atesa la necessitat d’implementar les propostes que es presenten per tal de satisfer la demanda d’aquests estudis. 
  
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 

4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
   
Vist l’article 285.2 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat 

amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011, sobre els plans d’estudis 
de les diplomatures de postgrau. 
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Vist l'article 12.3.a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 

UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 10 de desembre de 2020, pel que fa a les 
competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon aprovar els plans d’estudis de tots 

els estudis de primer cicle, segon cicle i formació permanent conduents a títols oficials i a títols propis i informar-ne 
al Consell Social, així com les modificacions derivades de la seva aplicació. 
  
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 
ACORDS 
 

Primer. Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la creació del pla d’estudis del Diploma de Postgrau següent, 
amb la condició que els òrgans competents aprovin el títol corresponent, en els termes que s'annexen: 
 

-diploma de postgrau en Investigació, Gestió dels Accidents de Trànsit i Seguretat Viària 
 
Segon. Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la modificació del pla d’estudis del Diploma de Postgrau 
següent, amb la condició que els òrgans competents aprovin la modificació del títol corresponent, en els termes que 

s’annexen: 
 
-diploma de postgrau en Exposicions. Curadoria, pràctiques creatives i espais temporals  

 
Tercer. Encarregar a la Vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent l’execució i el seguiment d’aquests acords. 
 

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

necessàries per fer-los efectius. 
 
 

Acord 4/2021, de 27 de gener, de la Comissió d’Afers Acadèmics 
 
Vista la proposta de creació de nous cursos d’especialització presentada a l'Escola de Postgrau, i després de revisada 

la documentació justificativa corresponent que acredita que la proposta reuneixen els requisits exigits per la UAB 
per a la seva aprovació. 
  

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

  
Vist l’article 305 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb 
el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011 i les seves posteriors 

modificacions, sobre les propostes de cursos d’especialització. 
  
Vist l’article 306 de  l’esmentada normativa, que estableix que  les propostes de cursos d’especialització són 

aprovades per la direcció de l’Escola de Postgrau i que la comissió del Consell de Govern amb competències sobre 
l’ordenació acadèmica dels estudis de postgrau ha de ser informada periòdicament sobre les propostes aprovades. 
 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 
ACORDS 
 

Primer. Considerar-se assabentada de l’aprovació dels cursos d’especialització que s’annexen. [Document] 
 
Segon. Encarregar a la Vicerectora d’Estudis i de Innovació Docent el seguiment d’aquest acord. 

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

 
Acord 5/2021, de 27 de gener, de la Comissió d’Afers Acadèmics 
 

Vista la proposta de la vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent d’actualització de la programació de graus i màsters 
universitaris de la UAB per al curs 2022-23. 

http://www.uab.cat/doc/Cursos_especialitzacio_270121
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Vist que les noves propostes de programació de grau i de màster universitari de la UAB per al curs 2022-23 va ser 

aprovada en la sessió de la Comissió d’Afers Acadèmics de 3 de novembre de 2020. 
 

Atesa la necessitat d’actualitzar el llistat de les propostes per incloure nous estudis de grau i de màster a la 
programació per al curs 2022-2023. 
 
Vist l’acord del Claustre de la UAB de 15 de març de 2017, pel qual s’aprova el document marc sobre l’arquitectura 

de titulacions a la UAB. 
 
Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, 

segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 10 de desembre de 2020, pel que fa a les 
competències de la Comissió d'Afers Acadèmics. 
  

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 

Primer.Aprovar l’actualització de les noves propostes de programació de grau i de màsters universitaris de la UAB 
per al curs 2022-2023, incorporant les propostes següents: 
-Actes: Arts, Creació Transversal i Societat / Actes: Arts, Transversal Creation and Society (Erasmus Mundus) 

-Arqueologia Clàssica Aplicada 
-Fenotipat Morfològic de Models de Malalties Humanes/ Human Disease Models Morphological Phenotyping 
(MorphoPHEN) (Erasmus Mundus)  

-Lingüística Romànica Teòrica i Experimental (Erasmus Mundus)  

 
Segon. Encarregar a la vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent el seguiment de l’acord primer. 
 

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

 
Acord 6/2021, de 27 de gener, de la Comissió d’Afers Acadèmics 
 

Vista la proposta de la vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent de creació d’un títol de grau propi 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 1393/2007, de 29 d’octubre, pel que fa a la impartició d’altres ensenyaments 

conduents a l’obtenció de títols no oficials.  
 
Vist l’article 282.2 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat 

amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011 i les seves posteriors 
modificacions, sobre l’aprovació de títols propis amb altres denominacions per criteris d’interès estratègic o per 
motius acadèmics que aconsellin la formació d’especialistes en un àmbit determinat. 

 

Vist l'article 12.4.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 10 de desembre de 2020, 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 l’aprovació d'ensenyaments i títols primer cicle. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 
ACORDS 
 
Primer. Informar favorablement la creació del títol de grau propi següent: 

-Intel·ligència Artificial / Artificial Intelligence 
 
Segon. Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació. 
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Acord 7/2021, de 27 de gener, de la Comissió d’Afers Acadèmics 

 

Vista la proposta d’aprovació de la memòria del títol de grau propi presentada pel centre corresponent, i després de 
revisada la documentació justificativa corresponent que acredita que la proposta reuneix els requisits exigits per a 

la seva aprovació. 
 
Atesa la necessitat d’implementar la proposta que es presenta per tal de satisfer la demanda d’aquests estudis. 
 

Vist l’article 173 dels Estatuts de la UAB, que regula la creació i supressió de títols i diplomes propis de grau. 
 
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 

4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
 
Vist l'article 12.3.a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 

UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 10 de desembre de 2020, pel que fa a les 
competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon, per delegació del Consell de Govern, 
l’aprovació dels plans d’estudis dels estudis de primer cicle, segon cicle i formació permanent que condueixen a 
l’obtenció de títols oficials i de títols propis  i informar-ne al Consell Social, així com aprovar les modificacions 

derivades de la seva l’aplicació.. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 
ACORDS 
 

Primer. Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la memòria del títol de grau propi següent en els termes que 

s’annexen: 
-Intel·ligència Artificial / Artificial Intelligence 
 

Segon. Encarregar a la vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent l’execució i el seguiment d’aquest acord. 
 
Tercer. Comunicar el present acord a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 

necessàries per a fer-los efectius 
 
 

Acord 8/2021, de 27 de gener, 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-les a les 
necessitats actuals. 

 
Vist l’article 28 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 
universitaris oficials, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, que regula la modificació dels plans d’estudis 

conduents a l’obtenció de títols oficials ja verificats. 
 
Vist l'article 12.3.a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 

UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 10 de desembre de 2020, pel que fa a les 

competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon, per delegació del Consell de Govern, 
l’aprovació dels plans d’estudis dels estudis de primer cicle que condueixen a l’obtenció de títols oficials i de títols 
propis i informar-ne el Consell Social, així com aprovar les modificacions derivades de l’aplicació. 

 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 
Primer. Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la modificació de les memòries dels títols de grau següents:  
-Administració i Direcció d’Empreses 

-Arts i Disseny 
-Ciència i Tecnologia dels Aliments 
-Ciència Política i Gestió Pública 

-Comptabilitat i Finances 
-Comunicació Audiovisual 



BOUAB Núm. 191  -  Gener / 2021     pàg. 8 
 

 

Butlletí Oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona 

-Disseny 

-Dret  

-Economia 
-Educació Infantil 

-Educació Primària 
-Empresa i Tecnologia 
-Enginyeria de Dades 
-Enginyeria Química 

-Estudis d’Espanyol i Xinès: Llengua, Literatura i Cultura  
-Fisioteràpia 
-Geologia 

-Història 
-Infermeria 
-Relacions Internacionals 

-Sociologia 
-Traducció i Interpretació 
 
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 9/2021, de 27 de gener, de la Comissió d’Afers Acadèmics 

 

Vista la proposta de la vicerectora de Qualitat i d’Acreditació Acadèmica d’Informe sobre l’extinció d’un títol de grau 
que ha estat presentat pel centre corresponent. 
 

Vist el que disposa la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, 
de 12 d’abril, així com la resta de normes d’aplicació general. 
 

Vist el que disposa el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 
universitaris oficials. 
 

Vist l’article 226 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb 
el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011 i les seves posteriors 
modificacions, sobre la creació i modificació de títols de màster universitari. 
 

Vist l’article 12.4.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 10 de desembre de 2020, 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 supressió d’ensenyaments i títols de segon cicle. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 
ACORDS 
 

Primer. Informar favorablement sobre la extinció del títol de grau universitari següent: 

 
-Estudis Anglesos  
 

Segon. Elevar aquest acord al Consell de Govern perquè l’aprovi, si escau 
 
 

Acord 10/2021, de 27 de gener, de la Comissió d’Afers Acadèmics 
 
Vista la proposta de la vicerectora de Qualitat i d’Acreditació Acadèmica de modificació d’itineraris de simultaneïtat. 
 

Atesa la necessitat d’aprovar la modificació d’itineraris de simultaneïtat d’estudis que es presenta per tal de satisfer 
la demanda d’aquest tipus estudis. 
 

Vista l’acord del Consell de Govern, de data 9 de mar de 2005, que deixa sense efectes la Normativa de simultaneïtat 
d’estudis, aprovada per la Junta de Govern el 30 de maig de 1999, per la qual cosa, és possible simultaniejar estudis 
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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 12.3 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 

UAB, segons la redacció donada per l’acord del Consell de Govern de data 30 de gener de 2020, pel que fa a les 
competències de la Comissió d’Estudis de Grau. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 
ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la modificació d’itineraris de simultaneïtat d’estudis del 
següent estudi que s’annexa: 
 

-Grau en Administració i Direcció d’Empreses i Grau en Dret  
 
SEGON.- Encarregar a la vicerectora de Qualitat i d’Acreditació Acadèmica l'execució i el seguiment d’aquest acord. 
 

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 11/2021, de 27 de gener, 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 l'article 28 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 

universitaris oficials, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, que regula la modificació dels plans d’estudis 
conduents a l’obtenció de títols oficials ja verificats. 
 

Vist l’article 12.3.a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 10 de desembre de 2020, pel que fa a les 
competències de la Comissions d'Afers Acadèmics, que estableix que li correspon aprovar els plans d’estudis 
conduents a l’obtenció de títols de segon cicle i informar-ne al Consell Social, així com aprovar les modificacions 

derivades de l’aplicació. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 
ACORDS 
 

Primer. Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la modificació de les memòries dels títols de màster universitari 
següents, en els termes que s'annexen: 
 

-Anàlisi Econòmica 

-Antropologia: Recerca Avançada i Intervenció Social 
-Antropologia Social i Cultural / Social and Cultural Anthropology CREOLE 
-Continguts de Comunicació Audiovisual i Publicitat 

-Dret empresarial 
-Economia i Administració d’Empreses 
-Erasmus Mundus en Malalties Infeccioses i Una Sola Salut / Erasmus Mundus in Infectious Diseases and One Health 

-Estudis Globals d’Àsia Oriental 
-Estudis Territorials i Planejament 
-Física d’Altes Energies, Astrofísica i Cosmologia 
-Geoinformació 

-Gestió d’Empreses Hoteleres 
-Gestió, Organització i Economia de l’Empresa 
-Internet dels Objectes per a Salut Digital 

-Interpretació de Conferències 
-Investigació Clínica Aplicada en Ciències de la Salut  
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-Màrqueting 

-Mitjans, Comunicació i Cultura 

-Neurorehabilitació 
-Periodisme i Innovació en Continguts Digitals 

-Planificació Estratègica i Publicitat i Relacions Públiques  
-Política Social, Treball i Benestar 
-Qualitat del Aliments d’Origen Animal 
-Recerca Aplicada en Economia i Empresa 

-Màster en Recerca Biomèdica Translacional 
-Recerca en Psicologia Clínica i de la Salut 
-Rehabilitació Neuropsicològica i Estimulació Cognitiva 

-Traducció i Estudis Interculturals 
 
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 12/2021, de 27 de gener, de la Comissió d’Afers Acadèmics 
 

Vista la proposta de la vicerectora de Qualitat i d’Acreditació Acadèmica d’extinció de títols de Màster Universitari 
que han estat presentades pels centres corresponents. 
 

Vist el que disposa la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, 

de 12 d’abril, així com la resta de normes d’aplicació general. 
 
Vist el que disposa el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 

universitaris oficials. 
 
Vist l’article 226 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb 

el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011 i les seves posteriors 
modificacions, sobre la creació i modificació de títols de màster universitari. 
 

Vist l’article 12.4.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 10 de desembre de 2020, 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 supressió d’ensenyaments i títols de segon cicle. 

 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 
Primer. Informar favorablement sobre la extinció dels títols de màster universitaris següents: 

 
-Arqueologia Clàssica 
-Estudis Territorials i de la Població 

-Prehistòria, Antiguitat i Edat Mitjana 

 
Segon. Elevar el present acord al Consell de Govern perquè l’aprovi, si escau. 
 

 
Acord 13/2021, de 27 de gener, de la Comissió d’Afers Acadèmics 
 

Vista la proposta de la vicerectora de Qualitat i d’Acreditació Acadèmica d’aprovació de l’autoinforme per al procés 
d’acreditació de les titulacions dels centres. 
 
Atès que per a dur a terme aquest procés es requereix de l’elaboració d’un autoinforme per part del centre a 

acreditar, i atès que tal com s’estableix en el procés definit per l’AQU, forma part de la documentació que s’ha de 
lliurar i que s’avalua per part d’una comissió externa, amb l’objectiu d’obtenir l’informe definitiu d’acreditació 
favorable que permeti la continuïtat de la impartició de les titulacions. 

 



BOUAB Núm. 191  -  Gener / 2021     pàg. 11 
 

 

Butlletí Oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona 

Vist l’article 27 bis del Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 

universitaris oficials, que regula la renovació de l’acreditació dels títols universitaris oficials. 

 
Vist l’article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de govern de la UAB, 

segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 30 d’octubre de 2019, pel que fa a les 
competències de la Comissió d’Afers Acadèmiques. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 
ACORDS 
 

PRIMER. Aprovar els autoinformes per al procés d’acreditació de les titulacions dels centres següents:  
 
-EINA  

-EUIF Gimbernat 
 
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 14/2021, de 27 de gener, de la Comissió d’Afers Acadèmics 
 

Vista la proposta que presenta la vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent d’aprovació de la convocatòria d’ajuts 

per a la formació a mida amb l’objectiu d’atendre les necessitats formatives específiques per a la millora de la 
docència de la comunitat universitària: Bases d’execució. 
 

Atès que des de la Coordinació de Formació i innovació de l’Institut de Ciències de l’Educació i la Unitat de Formació 
i Desenvolupament Professional s’obren, com a mínim, dues convocatòries anuals d’ajuts per a la formació a mida 
amb l’objectiu d’atendre les necessitats formatives específiques per a la millora de la docència de la comunitat 

universitària, s’ha vist la necessitat d’aprovar unes bases d’execució que siguin comunes a totes les esmentades 
convocatòries. Cada convocatòria específica determinarà el tipus de col·laboració i la quantia de l’ajut prevista. 
 

Vist que la proposta es presenta a aprovació en la sessió de la Comissió d’Economia i Organització de 22 de gener 
de 2021.  
 
Vist l’article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de govern de la UAB, 

segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 10 de desembre de 2020, pel que fa a les 
competències de la Comissió d’Afers Acadèmiques. 
 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 

 
Primer. Aprovar la convocatòria d’ajuts per a la formació a mida amb l’objectiu d’atendre les necessitats formatives 
específiques per a la millora de la docència de la comunitat universitària: bases d’execució, en els termes que 

s’annexen . [Document] 

 
Segon. Encarregar a la vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent l’execució i el seguiment de l’acord primer. 
 

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

 
Acord 15/2021, de 27 de gener, 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 2020-2021. 
 
Atesa la necessitat de disposar d’un calendari acadèmic administratiu marc de la UAB per a programar les activitats 

docents i els procediments administratius del curs acadèmic 2020-2021. 
 

http://www.uab.cat/doc/Ajuts_formacio_mida_270121
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Vist el calendari acadèmic i administratiu de la UAB per al curs 2020-2021, aprovat pel Consell de Govern l’11 de 

març de 2020. 

 
Atesa la necessitat d’actualitzar les dates relatives al termini de presentació de sol·licituds d’admissió per canvi 

d'estudis del curs 2021-2021 i d’aprovació d’activitats de reconeixement acadèmic. 
 
Vista la delegació per modificar el calendari acadèmic administratiu del curs 2020-2021, establerta en l’acord 
24/2020, d’11 de març, del Consell de Govern.  

 
Vist l'article 12.4.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 10 de desembre de 2020, pel que fa a les 

competències de la Comissió d'Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que haurà 
d'aprovar el Consell de Govern en matèria de calendari acadèmic i administratiu. 
 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 

Primer. Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la modificació del calendari acadèmic administratiu del curs 
2020-2021 en els termes que s’annexen. [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 16/2021, de 27 de gener, 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 12.3.b) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 10 de desembre de 2020, 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, per delegació del Consell de Govern. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 
ACORDS 
 

Primer. Atorgar, per delegació del Consell de Govern, els premis extraordinaris de titulació per al curs  acadèmic 
2019-2020 que s’annexen. [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 17/2021, de 27 de gener, de la Comissió d’Afers Acadèmics 
 

Vista la proposta de la vicerectora de Qualitat i d’Acreditació Acadèmica, d'aprovació de reconeixement de cicles 
formatius de grau superior per crèdits d'estudis de grau presentades pels centres corresponents. 
 
Atesa la necessitat d'implementar l'oferta d'ensenyaments superiors oficials que donen dret a reconeixement 

acadèmic en els estudis de grau. 
 
Vist l'article 6.2 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments 

universitaris oficials, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, que disposa que podran ser objecte de 
reconeixement els crèdits cursats en altres ensenyaments superiors oficials. 

http://www.uab.cat/doc/modificacio_calendari_academic_administratiu_curs_2020_2021_270121
http://www.uab.cat/doc/premis_extraordinaris_titulacio_curs_academic_2019_2020_270121
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Vist l'article 78 del Text Refós de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de 

conformitat amb al Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, 
aprovat per l'acord del Consell de Govern de 2 de març de 2011, i les seves posteriors modificacions, el qual disposa 

que podran ser objecte de reconeixement els crèdits cursats en altres ensenyaments superiors oficials. 
 
Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, 
segons la redacció donada per l'acord del Consell de Govern de data 10 de desembre de 2020, pel que fa a les 

competències de la Comissió d'Afers Acadèmics. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 
ACORDS 
 

Primer. Aprovar el reconeixement de cicles formatius de grau superior per crèdits d’estudis de grau, en els termes 
que s’annexen. [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.3.2. Comissió d’Alumnat i Ocupabilitat 
[tornar a l’índex] 

 
Acord  1/2021, de 21 de gener, de la Comissió d’Alumnat i Ocupabilitat 
 
Aprovar l’acta de la sessió anterior del dia 22 d’octubre de 2020.  

 
 
Acord  2/2021, de 21 de gener, de la Comissió d’Alumnat i Ocupabilitat 

 
Vista la proposta  de la vicerectora d’Alumnat i Ocupabilitat. 
 

Vist que la proposta comporta oferir recursos per al desenvolupament d’accions, activitats i projectes a associacions 
inscrites en el Directori, registre del teixit associatiu de la UAB, així com Consells d’Estudiants entre l’1 de gener i el 
31 de desembre de 2021. 
 

Vist que disposem de les Bases Reguladores d’Ajuts per a la Participació de l’Alumnat de la UAB, aprovades per 
Acord de la Comissió d’Afers d’Estudiants de data 16 de maig de 2011. 
 

Vist que el pressupost de la Universitat Autònoma de Barcelona preveu una partida destinada a subvencionar en el 
projecte GG201583 gestionat per la Unitat de Dinamització Comunitària dotada de 12.500€ per l’exercici 2021. 
 

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

de la Comissió d’Alumnat i Ocupabilitat. 
 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora d’Alumnat i Ocupabilitat, la 

Comissió d’Alumnat i Ocupabilitat ha adoptat els següents  
 
ACORDS 

 
PRIMER.- Aprovar la convocatòria d’ajuts de suport a la participació de l’Alumnat de la Universitat Autònoma de 
Barcelona per l’any 2021,  així com el formulari de sol·licitud. [Document] [Document] 
 

SEGON.- Encarregar a la vicerectora d’Alumnat i Ocupabilitat l’execució i seguiment d’aquests acords. 
 

http://www.uab.cat/doc/cicles_formatius_grau_superior_credits_estudis_grau_270121
http://www.uab.cat/doc/Convocatoria_ajuts_220121
http://www.uab.cat/doc/Formulari_Convocatoria_ajuts_220121
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TERCER.- Comunicar el present acord a la vicegerent competent en matèria d’estudiants, per tal que porti a terme 

les mesures necessàries per a fer-los efectius. 

 
 

Acord  3/2021, de 21 de gener, de la Comissió d’Alumnat i Ocupabilitat 
 
Vista la proposta del vicerectora d’Alumnat i Ocupabilitat. 
 

Vist que la situació de pandèmia Va requerir que el Consell de Govern de la UAB aprovés la Instrucció sobre 
planificació de la docència i de la matrícula del curs 2020‐2021, en la qual es preveia el desenvolupament d’un model 

de docència mixta que combinés activitats formatives no presencials i presencials. 
 

Vist que l’Equip de Govern de la UAB és conscient que aquest model de docència podia comportar que hi hagués 
persones que, per diversos motius, poguessin tenir problemes per seguir els estudis en aquesta modalitat. 
 

Vist que el 22 d'octubre de 2020 la Comissió d'Alumnat i Ocupabilitat va aprovar la convocatòria especial d’ajuts per 
a la cessió temporal d’equipament informàtic i de connectivitat durant el primer semestre del curs 2020-2021, que 
tenia com a objectiu facilitar a l’alumnat que ho necessités els mitjans tecnològics per a garantir la continuació dels 

seus estudis en la modalitat virtual. 
 
Vist que les condicions sanitàries del segon semestre del curs acadèmic 2020-2021 no han variat, i amb l’objectiu 
de facilitar a l’alumnat que ho necessiti els mitjans tecnològics per a garantir la continuació dels seus estudis en la 

modalitat virtual fins a la finalització del curs acadèmic 2020-2021. 
 
Atès que el Text refós de les normatives complementàries de les normes de caràcter general aplicables a l’alumnat 

de la Universitat Autònoma de Barcelona, aprovat per acord del Consell de Govern de 13 de juliol de 2011, estableix 
la normativa bàsica que ordena les diferents convocatòries d’ajuts de col·laboració amb la UAB. 
 

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

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora d’Alumnat i Ocupabilitat, la 

Comissió d’Alumnat i Ocupabilitat ha adoptat els següents  
 
ACORDS 

 
PRIMER.- Aprovar la Convocatòria especial d’ajuts per a la cessió temporal d’equipament informàtic i de connectivitat 
durant el 2n semestre del curs 2020-21, per afrontar la situació d’emergència sanitària del COVID-19. [Document] 
[Document] 

 
SEGON - Encarregar a la vicerectora d’Alumnat i Ocupabilitat l’execució i seguiment d’aquests acords. 
 

TERCER- Comunicar els presents acords a la vicegerent competent en matèria d’alumnat, per tal que porti a terme 
les mesures necessàries per a fer-los efectius. 

 

 

 

I.3.3. Comissió d’Economia i d’Organització 
[tornar a l’índex] 

 
Acord  1/2021, de 22 de gener, de la Comissió d’Economia i d’Organització 
 
Aprovar l’acta de la sessió anterior del dia 26 de novembre de 2020. 

 
 
Acord  2/2021, de 22 de gener, de la Comissió d’Economia i d’Organització 

 
Vista l'acord del Consell de Govern del CSUC de 2 de desembre de 2020 pel qual s’acorda aprovar el Programa 
General d’Activitats del CSUC per a l’exercici de 2021. 

http://www.uab.cat/doc/Convocatoria_especial_ajuts_220121
http://www.uab.cat/doc/Annex_Convocatoria_especial_ajuts_220121
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Atès que l’article 12.1 dels Estatuts del CSUC aprovats per Acord del Consell de Govern número 180/2019, de 3 de 

desembre el qual estableix que són funcions del Consell de Govern l’aprovació del programa general d’activitats. 
 

Vist l’Acord del Consell de Govern de 13 de desembre de 2017 mitjançant el qual s’aprova la modificació de l’Acord 
pres pel Consell de Govern de data 26 de gener de 2017 en matèria de simplificació del procediment d’aprovació de 
les despeses pluriennals, el qual literalment estableix: 
 

“PRIMER. Delegar a la Comissió d’Economia i d’Organització la competència relativa a la proposta d’aprovació de les 
despeses pluriennals del pressupost genèric pel procediment d’adjudicació procedent amb un pressupost base de 
licitació superior a 200.000€ perquè l’elevi al Consell Social. 

 
SEGON. Proposar al Consell Social que autoritzi al gerent l’aprovació de la despesa pluriennal del pressupost genèric 
pel procediment d’adjudicació procedent fins a un pressupost base de licitació màxim de 200.000€ i amb l’obligació 

d’informar semestralment al Consell Social de totes les operacions dutes a terme en el transcurs del semestre de 
l’exercici social en curs. 
 
TERCER. Aplicar el procediment previst als acords primer i segon a les pròrrogues de contractes administratius que 

impliquin un compromís de despesa pluriennal del pressupost genèric. 
 
QUART. Proposar al Consell Social que autoritzi al gerent l’autorització de les despeses de qualsevol import, de 

caràcter anual o pluriennal, provinents de contractacions centralitzades en el Consorci de Serveis Universitaris de 
Catalunya (CSUC), sempre que la despesa estigui prevista en el Pla General d’Activitats (PGA) anual que aprova el 
Consell de Govern del CSUC. Amb aquesta finalitat, la Comissió d’Economia i d’Organització, delegada de Consell de 

Govern, i la Comissió Econòmica del Consell Social seran informades anualment del PGA del CSUC. 

 
Si la Comissió Executiva del CSUC aprovés una licitació no contemplada en el PGA anual, li serà aplicable el 
procediment previst als acords primer, segon i tercer.” 

 
Vist l'article 10.2 lletra d) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, pel que fa a les competències de la Comissió d’Economia i d’Organització. 

 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del gerent, la Comissió d’Economia i d’Organització 
ha adoptat els següents  
 
ACORDS 

 
PRIMER. Informar el Programa General d’Activitats del CSUC per al 2021, segons document que 
s’annexa.[Document] 

 
SEGON. Encarregar al gerent i a la vicegerent d’Economia l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
 

 
Acord  3/2021, de 22 de gener, de la Comissió d’Economia i d’Organització 
 

Atès l'acord de la Comissió Executiva del CSUC de 12 de novembre de 2020 pel qual s’acorda aprovar les tarifes 

pels serveis prestats i la seva política de facturació per a l’exercici 2021. 
 
Vist l’Acord GOV/173/2013, de 10 de desembre, pel qual es va ratificar la dissolució del CBUC per absorció per part 

del Centre de Serveis Científics i Acadèmics de Catalunya (CESCA) i que passà a denominar-se Consorci de Serveis 
Universitaris de Catalunya (CSUC) el qual va assumir els objectius del CBUC. 
 

Atès que l’article 26.2 dels Estatuts del CSUC estableix que l’aprovació de les correspon al Consell de Govern, qui 
podrà delegar-ho, si escau, en la Comissió Executiva; així mateix regula que les tarifes del CSUC en la seva actuació 
com a mitjà propi instrumental i servei tècnic de les institucions consorciades requerirà la ratificació d’aquestes. 
 

Atès que la UAB és una de les entitats consorciades en el CSUC i que, per tant, les tarifes abans esmentades 
requereixen la ratificació d'aquesta Universitat. 
 

Vist l'article 10.1. lletres c) i d) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de 
Govern de la UAB pel que fa a les competències de la Comissió d'Economia i d'Organització. 

http://www.uab.cat/doc/Programa_General_Activitats_CSUC_2021_220121
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Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector d’Economia i Campus,  la Comissió 

d’Economia i d’Organització l ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 

PRIMER. Ratificar les tarifes pels serveis prestats pel Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) per a 
l’exercici 2021. 
  

SEGON. Elevar aquesta acord al Consell Social perquè exerceixi les seves competències. 
 
TERCER. Encarregar al vicerector d’Economia i Campus l'execució i el seguiment d'aquests acords. 

 
QUART. Comunicar els presents acords al comissionat de la rectora per a les Tecnologies de la Informació i de la 
Comunicació i a la vicegerent d'Economia per tal que portin a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 

 
Acord  4/2021, de 22 de gener, de la Comissió d’Economia i d’Organització 
 

Vist l’acord CE 91/2020 de 9 d’octubre de 2020 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social i l’Acord 67/2020, 
de 30 de setembre del Consell de Govern mitjançant els quals es van aprovar les bonificacions  en els convenis de 
cessió d’ús d’espais, justificades en l’equilibri de prestacions atesa la impossibilitat dels concessionaris de gaudir 

dels espais objecte de cessió privativa d’ús durant el termini de temps en que no es va desenvolupar activitat 

presencial al campus corresponent a les entitats: Fundació Valldor 7; Escola Vitae; VAIC Mobility; Unicampus; 
Associació Epona i Divereses empreses. 
 

A l’empara d’allò que disposa l’article 89.k) de la llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, l’article 
29 del decret legislatiu 1/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de patrimoni de la 
Generalitat de Catalunya, els articles 72 a 81 del decret 323/1983, de 14 de juliol, del reglament del patrimoni de 

Catalunya, els articles 93 i 137.4 de la llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les Administracions Públiques 
i l’article 207 dels Estatuts de la UAB la Universitat Autònoma de Barcelona té concedits diferents convenis 
administratius que documenten dret d’ús privatiu d’espais demanials de la Universitat a favor de les següents 

entitats: Fundació Valldor 7;Unicampus i Associació Epona. 
 
Atès que en data 14 de març de 2020 es va publicar al BOE el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es 
declara l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 (en endavant, ‘RD 

463/2020’), el qual va entrar en vigor en el moment de la seva publicació. 
 
Atès que en data 25 d’octubre de 2020 es va publicar al BOE el Reial Decret 926/2020, de 25 de octubre, pel qual 

es declara l’estat d’alarma per tal de contenir  la propagació d’infeccions causades per el SARSCoV-2. 
 
Atès que en data 15 de març de 2020 la rectora va difondre una comunicació institucional per la qual ella, junt amb 

l’equip de govern, van acordar la suspensió de tota activitat institucional presencial al campus de Bellaterra. 
 
Atès que aquestes institucions, tot i tenir la possessió formal dels espais l’ús dels quals es van cedir, materialment 

no tenien possibilitat de gaudir dels mateixos.  

 
Atès que la naturalesa jurídica del títol en virtut del qual aquestes entitats gaudien l’ús d’espais (concessional –
legislació patrimonial-) no és el supòsit previst a l’article 34.4 de l’article 34.1 del reial decret-llei 8/2020, de 17 de 

març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19 (concessions 
administratives).  
 

Atesa la voluntat d’acordar les següents bonificacions en els següents convenis de cessió d’ús d’espais, justificades 
en l’equilibri de prestacions atesa la impossibilitat dels concessionaris de gaudir dels espais objecte de cessió 
privativa d’ús durant el termini de temps en que no es va desenvolupar activitat presencial al campus. 
 

Vist l'article 10, apartat 4, lletres c) i  f) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del 
Consell de Govern de la UAB pel que fa a les competències de la Comissió d’Economia i d’Organització respecte a  
les disposicions normatives en matèria econòmica i  d’organització de l’administració. 

 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
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Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector d’Economia, la Comissió d’Economia 

i d’Organització de la UAB ha adoptat els següents 
 

ACORDS 
 
PRIMERA. Informar favorablement la Proposta relativa a l’aprovació de les següents bonificacions en els convenis 
de cessió d’ús d’espais, justificades en l’equilibri de prestacions atesa la impossibilitat dels concessionaris de gaudir 

dels espais objecte de cessió privativa d’ús durant el termini de temps en que no es va desenvolupar activitat 
presencial al campus:  
 

 CONCESSIONS DEMANIALS AFECTADES PER LA COVID19 PEL SEGON SEMESTRE 2020     

 

  Concessionari 
Inici 

Concessió 

Data final 
aproximada 

concessió 

Facturació 
cànon 

Import 
anual 
cànon 
(sense 
IVA) 

Condicions 

Import 
mensual 

no 
facturat 
(sense 
IVA)  

Estimació menys 
ingressos pel 

segon semestre 
del 2020  

 

0G66170325 
FUNDACIO 
VALLDOR 7 

1/10/2014 31/8/2021 Mensual 131.508,00 

Condonació 
del 100% de 
l'import de 
setembre a 
desembre 
2020 

10.959,00 43.836,00 

 

B84116748 UNICAMPUS 1/2/2007 

3 anys + 
pròrrogues 
tàcites. No 
consta màxim 

Anual 5.866,21 

Condonació 
del 100% de 
l'import de 
l'1/7/20 al 
31/12/20 

457,77 2.746,62 

 

G63400790 
ASSOCIACIÓ 
EPONA 

2/11/2016 1/11/2022 Mensual 15.027,12 

Condonació 
del 100% de 
l'import pel 
periode de 
l'1/7/20 al 
31/12/20 
(inclou 
regularització  
IPC al 
desembre) 

1.250,17 7.501,04 

     

 

  
Total 54.083,66 

 

SEGONA. Elevar al Consell de Govern el present acord, per tal que exerceixi les seves competències. 
 
TERCERA. Encarregar el vicerector d’Economia l'execució i el seguiment d'aquests acords. 

 

 
Acord  5/2021, de 22 de gener, de la Comissió d’Economia i d’Organització 

 

Atès que des de la Coordinació de Formació i innovació de l’Institut de Ciències de l’Educació i la Unitat de Formació 
i Desenvolupament Professional s’obren, com a mínim, dues convocatòries anuals d’ajuts per a la formació a mida 
amb l’objectiu d’atendre les necessitats formatives específiques per a la millora de la docència de la comunitat 

universitària, s’ha vist la necessitat d’aprovar unes bases d’execució que siguin comunes a totes les esmentades 
convocatòries. Cada convocatòria específica determinarà el tipus de col·laboració i la quantia de l’ajut prevista. 
 
Vist l'article 10, 1 lletra d) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 

de la UAB, pel que fa a les competències de la Comissió d'Economia i d'Organització en matèria d'aprovació i resolució 
d'assumptes derivats de l'aplicació de normatives aprovades pel Consell de Govern en matèria econòmica i 
d'administració i d’organització. 

 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
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Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector d’Economia, la Comissió d’Economia 

i d’Organització ha adoptat els següents 

 
ACORDS 

 
PRIMER. Aprovar la Convocatòria d’ajuts per a la formació a mida amb l’objectiu d’atendre les necessitats formatives 
específiques per a la millora de la docència de la comunitat, segons document que s’annexa. [Document] 
 

SEGON. Encarregar a la Unitat de Formació i Desenvolupament Professional (Àrea de Desenvolupament Personal i 
Suport Tècnic) l’execució d’aquest acord. 
 

 
Acord  6/2021, de 22 de gener, de la Comissió d’Economia i d’Organització 
 

Vista la proposta d’aprovació de les modificacions de crèdit de data 22 de desembre de 2020. 
 
Vistos els acords de la Comissió d’Economia i d’Organització de data 13 de febrer, de 4 març, 22 d’abril, 29 de juny, 
de 23 de setembre de 2020 i de 26 de novembre de 2020. 

 
Vistos els articles 210 i 211 dels Estatuts de la UAB que preveuen que la UAB té un pressupost anual, únic, públic i 
equilibrat que conté tots els ingressos previsibles i la totalitat de les despeses estimades al llarg de l’exercici 

econòmic i que el pressupost anirà acompanyat de les seves bases d’execució. 
 
Vistos els article 6 i 9 de les Bases d’execució del pressupost de la UAB pel 2019 aprovat per Acord de Consell de 

Govern de 5 de desembre de 2018 i per Acord de Consell Social de 19 de desembre de 2018 pel que fa a les 

modificacions de crèdit els quals preveuen que són les alteracions de les partides pressupostàries aprovades 
inicialment, i que aquestes poden provenir de transferències de crèdit entre diverses partides i articles, traspàs de 
crèdits entre diversos centres de cost i traspàs de crèdit entre diversos centres de cost.  

 
Vist l’Acord de Consell de Govern de 4 de desembre de 2019 mitjançant el qual s’aprova la pròrroga del pressupost 
de la UAB 2019 fins a l’aprovació del pressupost UAB 2020. 

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

seguiment i la gestió del pressupost. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del gerent, la Comissió d’Economia i d’Organització 
ha adoptat els següents 
 

ACORDS 
 
PRIMER. Aprovar les modificacions de crèdit en data 20 de desembre de 2020, segons document que s’annexa. 

[Document] 
 
SEGON. Encarregar al gerent i a la vicegerent d’Economia l'execució i el seguiment d’aquests acords. 

 

 
Acord  7/2021, de 22 de gener, de la Comissió d’Economia i d’Organització 
 

Vist l’acord del Consell de Govern de 13 de desembre de 2017 mitjançant el qual es va aprovar la simplificació del 
procediment d’aprovació de despeses pluriennals en el sentit que el Consell Social va autoritzar al gerent l’aprovació 
de la despesa pluriennal del pressupost genèric pel procediment d’adjudicació procedent fins a un pressupost base 

de licitació màxim de 200.000€ i amb l’obligació d’informar semestralment al Consell Social de totes les operacions 
dutes a terme en el transcurs del semestre de l’exercici social en curs. 
 
Vista la relació de de les licitacions amb despesa pluriennal amb un pressupost base de licitació màxim de 200.000€ 

corresponents al segon semestre de 2020.  
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 

http://www.uab.cat/doc/Convocatoria_ajuts_formacio_a_mida_220121
http://www.uab.cat/doc/Modificacions_credit_20desembre2020_220121
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Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector d’Economia, la Comissió d’Economia 

i d’Organització ha adoptat els següents  

 
ACORDS 

 
PRIMER. Informar favorablement la relació de licitacions amb despesa pluriennal amb un pressupost base de licitació 
fins a un import màxim de 200.000€ corresponents al segon semestre de 2020. 
 

SEGON. Elevar aquest a acords al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències. 
 
TERCER. Encarregar al vicerector d’Economia i de Campus l'execució i el seguiment d’aquests acords. 

 
 
Acord  8/2021, de 22 de gener, de la Comissió d’Economia i d’Organització 

 
Vist el Certificat del vicerector d’Economia i de Campus d’existència de crèdit suficient per atendre la despesa 
corresponent a la pròrroga de la contractació núm. consu-9/2020 de serveis de monitoratge pel Servei de l’Activitat 
Física de la UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA. 

 
Vist el que estableix la base d’execució 22 del pressupost de la UAB per al 2019, aprovat per Acord consell de Govern 
de 5 de desembre de 2019 i per Acord de Consell Social de 19 de desembre de 2019.  

 
Vist l’Acord de Consell de Govern de 4 de desembre de 2019 mitjançant el qual s’aprova la pròrroga del pressupost 
de la UAB 2019 fins a l’aprovació del pressupost UAB 2020. 

 

Vist el que disposen els articles 47 i 47 bis i 73,2 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària 
pel que fa als compromisos de despeses de caràcter pluriennal i l’existència de crèdit pressupostari suficient per 
atendre-les. 

 
Vist el que disposa l’article 116.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, el qual 
estableix literalment: “Asimismo, deberá incorporarse el certificado de existencia de crédito o, en el caso de 

entidades del sector público estatal con presupuesto estimativo, documento equivalente que acredite la existencia 
de financiación, y la fiscalización previa de la intervención, en su caso, en los términos previstos en la Ley 47/2003, 
de 26 de noviembre, General Presupuestaria”. 

 
Vist l'article 10 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, 
segons la redacció donada per l’Acord de Consell de Govern de 13 de desembre de 2017 pel que fa al procediment 
de simplificació del procediment d’aprovació de despeses pluriennals. 

 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector d’Economia, la Comissió d’Economia 
i d’Organització ha adoptat els següents 
 

ACORDS 
 
PRIMER. Aprovar la proposta de despeses pluriennals corresponent a la pròrroga de la contractació núm. Consu-

9/2020 de de serveis de monitoratge pel Servei de l’Activitat Física de la UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA. 

 
SEGON.  Elevar aquest acord al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències. 
 

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

 
 

I.3.4. Comissió d’Investigació 
[tornar a l’índex] 

 
Acord  1/2021, de 28 de gener, de la Comissió d’Investigació 

 
Aprovar l’acta de la sessió anterior del dia 16 de desembre de 2020.  
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Acord  2/2021, de 28 de gener, de la Comissió d’Investigació 

 
Atesa la RESOLUCIÓ EMC/2400/2020, de 29 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores i s'obre la 

convocatòria d'ajuts destinats a universitats, centres de recerca i fundacions hospitalàries per contractar personal 
investigador novell per a l'any 2021 (FI-DGR) 
 
Vists els criteris de priorització aprovats per la Comissió d’Investigació de 14 de setembre de 2020. 

 
Vist l’article 11.1 de les bases reguladores per la qual s’estableix que la instrucció d’aquests ajuts serà realitzada 
per l’Àrea de Gestió de la recerca i que l’òrgan competent per a dictar la resolució de la concessió serà la Comissió 

d’Investigació de la UAB, i serà autoritzada mitjançant resolució del vicerector competent en matèria de recerca. 
 
Vist el llistat prioritzats de candidats que eleva l’Àrea de Gestió de la recerca a aquesta Comissió i que es lliurarà en 

el mateix acte de la comissió.  (S’aporta, com a document 2, a títol il·lustratiu, la llista provisional prioritzada abans 
d’al·legacions). 
 
Vist l’article 16.1.a) de la normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 

UAB, segons redacció donada per acord de 10 de desembre de 2020, en virtut de les quals correspon a la Comissió 
d’Investigació aprovar i resoldre les convocatòries d’ajuts de recerca.  
 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 

 

PRIMER.- Informar favorablement la proposta de priorització de les sol·licituds de beques FI-DGR per al 2021 . 
 

SEGON.-  Comunicar els presents acords al vicerector de recerca i de transferència i elevar les actuacions a aquest 
perquè emeti la corresponent resolució i la notifiqui als interessats i òrgans escaients.  
 

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

 
Acord  3/2021, de 28 de gener, de la Comissió d’Investigació 
 
Atès que en data 29 de juny de 2020, la Comissió de Personal Acadèmic va aprovar els criteris per a la priorització 

dels mèrits especialment rellevant de les places de professorat permanent AGR/TU). 
 
Atès que en data 14 d’octubre de 2020, la Comissió d’Investigació va aprovar els criteris per a la priorització dels 

mèrits especialment rellevants de la plaça de professorat permanent (AGR/TU) reservada al programa Talent. 
 
Atès que de totes les persones del programa Talent es van presentar a la convocatòria de professorat permanent 

els candidats identificats al document 2. 
 
Atès que a l’empara del que estableix l’article 4.3 de l’esmentada normativa la Comissió d’Investigació, en sessió de 
21 de gener de 2019, va designar els membres de la comissió ad-hoc.   

 
Vist l’acord pres per la comissió ad-hoc en relació a les sol·licituds presentades  el qual s’eleva, en qualitat de 
proposta d’informe, a la Comissió d’Investigació perquè exerceixi les seves funcions.  

 
Vist l’article 16.1.b) de la normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons redacció donada per acord de 10 de desembre de 2020, en virtut de les quals correspon a la Comissió 

d’Investigació  aprovar i resoldre els assumptes derivats de l’aplicació de les normatives aprovades en matèria 
d’investigació pel Consell de Govern, i interpretar i desenvolupar els aspectes no previstos, d’acord amb els principis 
generals establerts respecte d’aquesta qüestió.  
 

Vist l’article 18.2.b) de la normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons redacció donada per acord de 10 de desembre de 2020, en virtut de les quals correspon a la Comissió 
de Personal Acadèmic ratificar la proposta de membres de les comissions dels concursos de personal acadèmic 

proposats pels departaments.  
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
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ACORDS 

 

PRIMER.- aprovar favorablement el llistat de priorització presentat per la comissió avaluadora ad hoc.   
 
SEGON.- Notificar aquest acord a la Comissió de Personal Acadèmic (CPA) perquè exerceixi les seves funcions. 
 

TERCER.- Encarregar al Vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
 
QUART.- Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries 

per a fer-los efectius. 
 
 

Acord  4/2021, de 28 de gener, de la Comissió d’Investigació 
 
Vista la proposta del vicerector de Recerca i de Transferència de Coneixements on proposa la modificació d’adscripció 
d’activitat investigadora de personal acadèmic a CERS/Instituts. 

 
Atès que es vol modificar les adscripcions d’alguns investigadors, d’acord amb el llistat que s’adjunta com a 
document 1. 

 
Vist l’article 22.2 de la Normativa de la UAB en matèria dgf text refós de la normativa en matèria d’investigació, 
aprovada per acord del Consell de Govern de data 30 de gener de 2020, segons els quals, l’adscripció de la recerca 

del personal acadèmic d’un departament de la UAB a una estructura de recerca pròpia haurà de ser informada 
favorablement per la Comissió d’Investigació de la UAB, i serà autoritzada mitjançant resolució del vicerector 

competent en matèria de recerca.   
 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 

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

 
SEGON.- Comunicar el presents acords al vicerector de Recerca i de Transferència de Coneixements i elevar les 
actuacions a aquest perquè emeti la corresponent resolució i la notifiqui als interessats i òrgans escaients.  
 

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

 
Acord  5/2021, de 28 de gener, de la Comissió d’Investigació 
 

Atès que en data 7 de novembre de 2018 el Consell de Govern va aprovar la Normativa de la Universitat Autònoma 
de Barcelona sobre reconeixement d’activitats  de recerca a  l’empara de l’article 21.1 de la Llei 24/2015, de 24 de 
juliol, de patents (acord 98/2018).   
 

Atès que es van presentar les sol·licituds de reconeixement d’activitats de recerca, relacionades al document 1. 
 
Atès que a l’empara del que estableix l’article 4.3 de l’esmentada normativa la Comissió d’Investigació, en sessió de 

21 de gener de 2019, va designar els membres de la comissió ad-hoc.   
 
Vist l’acord pres per la comissió ad-hoc en relació a les sol·licituds presentades  el qual s’eleva, en qualitat de 

proposta d’informe, a la Comissió d’Investigació perquè exerceixi les seves funcions.  
 
Vist l’article 16 de la normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, 
segons redacció de 14 de juliol de 2016, en virtut de les quals correspon a la Comissió d’Investigació competències 

en matèria de recerca.  
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 

ACORDS 
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PRIMER.- Informar favorablement el reconeixement de recerca a les següents persones, en els termes establerts 

als articles 5 i 6 de la normativa de la UAB sobre reconeixement d’activitats de recerca a l’empara de l’article 21.1 

de la Llei 24/2015, de 24 de juliol, de patents:  
 

Persona Departament 

Sylvie Franckhauser Biotecnologia Animal i de Teràpia Gènica 

Javier León Madrenas Biotecnologia Animal i de Teràpia Gènica 

Sara Marcó Costa Biotecnologia Animal i de Teràpia Gènica 

Albert Ribera Sanchez Biotecnologia Animal i de Teràpia Gènica 

  
Es desestima la sol·licitud presentada per les següents persones:  

 

Persona Departament 

Ivet Elias Puigdomènech Biotecnologia Animal i de Teràpia Gènica 

Ahmed A.K. Salama Ciència Animal i dels Aliments 

  
SEGON.- Elevar aquests acords a la rectora perquè exerceixi les seves funcions. 

 
TERCER.- Encarregar al Vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
 

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

 

Acord  6/2021, de 28 de gener, de la Comissió d’Investigació 
 

ACORD 

 
Ratificar les declaracions fetes per la Universitat Autònoma de  Barcelona davant la Fundació Marató de TV3 respecte 

als projectes de recerca dels quals s’ha demanat finançament. 
 
 

 

I.3.5. Comissió de Personal Acadèmic 
[tornar a l’índex] 

 

Acord  1/2021, de 26 de gener, de la Comissió de Personal Acadèmic 
 
Aprovar l’acta de la sessió anterior del dia 18 de desembre de 2020. 
 

 
Acord 2/2021, de 26 de gener, de la Comissió de Personal Acadèmic 
 

Vist l’article 62 i següents de la Llei Orgànica d’Universitats que regula els concursos del personal dels cossos 
docents. 
 

Vist l’article 48 de la Llei Orgànica d’Universitats que preveu que les Universitats podran contractar personal docent 
i investigador en règim laboral, a través de les modalitats de contractació laboral específiques previstes a aquesta 
llei i que en els termes de la pròpia llei i en el marc de les seves competències les Comunitats Autònomes establiran 
el règim del personal docent i investigador contractat. 

 
Vistos els articles 44,1 i 46 de la Llei d’Universitats de Catalunya que regulen els requisits del professorat  agregat. 
 

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

Vistos els articles 33 i següents del Reglament de Personal Acadèmic aprovat per acord del Consell de Govern de la 

Universitat Autònoma de Barcelona de 17 de novembre de 2010 i modificada en diverses ocasions i la darrera el 30 

de gener del 2020. 
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Vista l’oferta pública d’ocupació de l’any 2020 aprovada per Consell de Govern en data 21 de juliol de 2020 i 

publicada en el DOGC de 31 de juliol de 2020. 

 
ACORDS 

  
PRIMER.  Aprovar la convocatòria dels concursos públics per a l’accés a places de professorat permanent, de 
conformitat amb els següents annexos: 
 

- Bases Càtedra d’universitat de promoció interna 2021/D/FC/CD/1  [Document] 
- Bases Càtedra d’universitat de torn lliure 2021/D/FC/CD/2  [Document] 
- Bases Càtedra Laboral 2021/D/LD/CC/1  [Document] 

- Bases Titular d’universitat 2021/D/FC/CD/3  [Document] 
- Bases Agregat 2021/D/LD/CC/2  [Document] 

 

SEGON. Encarregar al Vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
 
 
Acord 3/2021, de 26 de gener, de la Comissió de Personal Acadèmic 

 
Vistos els articles 33, 55 i 69 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats que contenen les 
disposicions relatives a l’avaluació del professorat i les seves retribucions i l’article 72 de la Llei 1/2003, de 19 de 

febrer, d'Universitats de Catalunya, que regula les retribucions addicionals. 
 
Vistes les funcions de l’Agència per a la Qualitat dels Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya), que per 

encàrrec del Departament responsable d’universitats, elabora el marc per a un model d’avaluació docent de les 

universitats públiques catalanes, a partir del qual cada Universitat ha d’elaborar un manual propi d’avaluació docent 
del professorat. 
 

Vist l'apartat 5 de la Guia d’Avaluació de l’Activitat docent del professorat de la UAB, aprovada per l’acord del Consell 
de Govern de 30 de gener de 2020, que preveu que la Comissió de Personal Acadèmic es agent de l’avaluació i li 
correspon l’avaluació de l’activitat docent del professorat. 

 
Vist l'article 18.1 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a les 

competències de la Comissió de Personal Acadèmic pel que fa a l’avaluació del personal acadèmic. 
 
Atesa la regulació  d’AQU Catalunya de la convocatòria per al professorat funcionari i contractat  
(https://www.aqu.cat/professorat2/merits/merits-de-docencia) i la seva 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. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la convocatòria d’avaluació de l’activitat docent per optar a la retribució addicional del tram de 

docència autonòmic pel professorat funcionari i contractat de la UAB per períodes vençuts fins el 31/12/2020 
[Document] 
 

SEGON.- Encarregar a la vicerectora de Qualitat i d’Acreditació Acadèmica l’execució i el seguiment d’aquests acords. 
 
 

Acord 4/2021, de 26 de gener, de la Comissió de Personal Acadèmic 
 
Vist l’acord del Consell de Govern de data 13 de desembre de 2017 pel qual s’aprova el Model de Dedicació Acadèmica 
del PDI de la Universitat Autònoma de Barcelona. 

 
Vista la conveniència d’interpretar el punt 7.1, relatiu a la dedicació docent bàsica, del Model de Dedicació Acadèmica.   
 

Vist l’article 14 del model de dedicació acadèmica que preveu que corresponen a la Comissió de Personal Acadèmic 
resoldre i interpretar les qüestions derivades de l’aplicació del Model de Dedicació Acadèmica. 
 

http://www.uab.cat/doc/Bases_2021DFCCD1_CPA260121
http://www.uab.cat/doc/Bases_2021DFCCD2_CPA260121
http://www.uab.cat/doc/Bases_2021DLDCC1_CPA260121
http://www.uab.cat/doc/Bases_2021DFCCD3_CPA260121
http://www.uab.cat/doc/Bases_2021DLDCC2_CPA260121
https://www.aqu.cat/professorat2/merits/merits-de-docencia
http://www.uab.cat/doc/Avaluacio_activitat_tram_docencia_260121
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Vist l’article 18.4 de la Normativa de Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de 

Govern de la UAB, aprovada per  Acord de Consell de Govern de 19 de juliol de 2009, pel que fa a les competències 

de la Comissió de Personal Acadèmic. 
  

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
  
ACORDS 
  

PRIMER.-  Interpretar el punt 7.1 del Model de Dedicació Acadèmica, de conformitat amb l’annex adjunt.  [Document] 
  
SEGON.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d’aquests acords. 

 
 
Acord 5/2021, de 26 de gener, de la Comissió de Personal Acadèmic 

 
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, i 4 de desembre de 2019. 

 

Atès que l’article 2.4 de l’esmentada normativa disposa que la Comissió de Personal Acadèmic aprova els 
reconeixements econòmics, de punts de gestió, de reduccions de crèdits de docència i de dret a sabàtic per als 
càrrecs dels Instituts propis de la UAB. 

 
Vist l’article 18.4 de la Normativa de Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de 
Govern de la UAB, aprovada per  Acord de Consell de Govern de 19 de juliol de 2009, pel que fa a les competències 

de la Comissió de Personal Acadèmic. 
  
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

  
ACORDS 
  
PRIMER.- Aprovar els reconeixements previstos a l’article 2.4 de la Normativa en matèria de  càrrecs acadèmics de 

direcció i de gestió de la UAB per als Instituts propis de la UAB, de conformitat amb l’annex adjunt.  [Document] 
  
SEGON.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d’aquests acords. 

 
 
[6] Punt 8. Assumptes de tràmit 

 
Acord 6/2021, de 26 de gener, de la Comissió de Personal Acadèmic 
 

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

de novembre de 2010 i modificat per darrera vegada el dia 30 de gener de 2020, el qual estableix la regulació dels 
col·laboradors i les col·laboradores de docència, entesos com a professionals que desenvolupen la seva activitat 
professional fora de l’àmbit acadèmic de la UAB i que col·laboren ocasionalment o permanentment amb la Universitat 

de forma desinteressada mitjançant la realització d’activitats docents, i sense tenir vinculació laboral amb la 
universitat.   
 

Vist l'article 138.4 del Reglament de Personal Acadèmic de la UAB que preveu que el vicerector de Personal Acadèmic 
informarà periòdicament a la Comissió de Personal Acadèmic dels nomenaments realitzats. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 
ACORDS 
 

PRIMER.- Donar-se per assabentats del reconeixement com a col·laboradors docents en les diverses modalitats 
previstes al Reglament de Personal Acadèmic dels professionals que consten a l’annex adjunt. [Document] 

http://www.uab.cat/doc/Interpretacio_article_7_1_Model_Dedicacio_Academica_260121
http://www.uab.cat/doc/Reconeixements_carrecs_unipersonal_Instituts_propis_260121
http://www.uab.cat/doc/Colaboradors_docencia_nomenats_260121
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SEGON.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l’execució i el seguiment d’aquests acords. 

 
 

I.4. Junta Electoral General 
[tornar a l’índex] 

 

Acord 01/2021, de 28 de gener, de la Junta Electoral General, pel qual s’accepta la proposta de calendari 
electoral presentada per a les eleccions al Claustre de la UAB 2021 següent, i elevar-la al rector: 

Convocatòria eleccions 
La convocatòria s'ha 
d'aprovar per resolució del 
rector (art.18.1) 

8 de febrer de 2021 

Publicació censos electorals provisionals 

La llista provisional del cens 
electoral ha de publicar-se 
el dia que estableixi el 

calendari electoral 
(art.19.1) 

11 de febrer de 2021 

Termini de reclamacions al cens electoral 

5 dies hàbils, com a màxim, 
des de la publicació dels 
censos provisionals (art. 

19.4) 

De l’11 al 16 de febrer de 
2021 

Termini per a la presentació de candidatures 

a partir de l'endemà de la 

publicació dels censos 
provisionals (art. 20.3) 

Del 12 al 25 de febrer de 

2021 

Resolució de les reclamacions al cens per la 
Junta Electoral General 

10 dies, com a màxim, de 
la publicació dels censos  
provisionals (art.19.5) 

18 de febrer de 2021 

Publicació del cens electoral definitiu 
10 dies, com a màxim, de 
la publicació dels censos  

provisionals (art.19.5) 

19 de febrer de 2021 

Proclamació provisional dels candidats per la 
Junta Electoral General 

5 dies hàbils, com a màxim, 

des de la finalització de la 
presentació de candidatures 
(art.21.1) 

1 de març de 2021 

Termini per a presentar reclamacions a la 
proclamació dels candidats 

3 dies hàbils, com a màxim, 
des de la publicació 
provisional de les 

candidatures (art.21.2) 

Del 2 al 4 de març de 2021 

Proclamació definitiva dels candidats per la 
Junta Electoral  

2 dies hàbils, com a màxim, 

des de la finalització del  
termini per a la presentació 
de reclamacions (art. 21.2) 

8 de març de 2021 

Campanya electoral 

Des de la proclamació de 
les candidatures fins el dia 
anterior de la votació (art. 

22.1) 

Del 8 al 18 de març de 2021 

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

7 dies, com a mínim, abans 

del dia de la votació 
(art.16.7) 

8 de març de 2021 

Període d’eleccions 

L'horari de votació és de les 
9.30 a les 18.30 hores 
sense interrupció si la junta 

electoral corresponent no 
assenyala un altre termini 
(art. 25.1) 

Del 17 de març de 2021, a 
les 09:00,  al 18 de març de 

2021  a les 13:00 

Proclamació provisional dels resultats de les 
eleccions 

Dins les 24 hores següents 
al tancament de les urnes 
(art. 29.1) 

18 de març de 2021 

Termini per a la presentació de reclamacions 

als resultats provisionals de les eleccions 

2 dies hàbils, com a màxim, 

següents a la proclamació 

Del 19 al 22 de març de 

2021 
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provisional dels resultats 
(art. 30.1) 

Proclamació dels resultats definitius per la 

Junta Electoral General 

2 dies hàbils, com a màxim, 
des de la finalització del 

termini per a presentar les 
reclamacions (art. 30.2) 

24 de març de 2021 

 
Acord 02/2021, de 28 de gener, de la Junta Electoral General, pel qual s’accepta que les eleccions al Claustre 

de la UAB 2021 es desenvolupin pel sistema de votació electrònica, d’acord amb les previsions específiques següents: 
 
1.- Les eleccions al Claustre de la UAB 2021 es desenvoluparan únicament pel sistema de votació electrònica per a 

tots els sectors i totes les seccions territorials. 
 
2.- El termini per a poder efectuar el vot electrònic serà de les 09:00 hores del dia 17 de març de 2021 a les 13:00 
hores del dia 18 de març de 2021. 

 
3.- El període de votació anticipada es considera garantit en establir un termini de votació electrònica superior al 
d’una jornada electoral. 

 
4.- Els votants podran efectuar la seva votació en diverses ocasions, i el sistema garanteix que només serà vàlida 
l’última votació efectuada. 

 
5.- Els sistemes d’identificació dels votants seran a través del NIU i password que facilita la UAB a tota la comunitat 

universitària. 
 

6.- La Junta Electoral General actuarà, per avocació de les competències que té atribuïdes la mesa electoral 
electrònica per a les eleccions al Claustre de la UAB 2021, tot tenint en compte les circumstàncies d’alerta sanitària 
causada per la COVID-19, i de conformitat amb l’article 10.2 del Reglament Electoral de la UAB que estableix que 

la Junta Electoral General actua amb plenes competències en els processos electorals que tinguin com objecte les 
eleccions dels membres del Claustre i del rector, i tenint en compte que la composició de la Junta Electoral General 
té representació de tots els col·lectius universitaris. 

 
7.- Es nomena una mesa d’administració encarregada de seguir el procediment establert a la plataforma de votació 
electrònica amb la següent composició: la secretària general, un membre del Gabinet Jurídic i la cap de l’Oficina de 
Coordinació Institucional. 

 
Acord 03/2021, de 28 de gener, de la Junta Electoral General, pel qual s’accepten les mesures referents als 
censos per a les eleccions al Claustre de la UAB següents: 

 
A.- Publicació de censos 
 

Encarregar la secretària general la publicació dels censos provisionals per a les eleccions al Claustre de la UAB 2021 
l’ 11 de febrer de 2021, d’acord amb els criteris següents: 
 

- Publicar el cens a través del Publicens (mitjans telemàtics de la UAB),  

- Publicar l’acord de la JEG a l’e-Tauler i que linki a la Intranet per tal de consultar els llistats, per tal de 

garantir la protecció de dades i que no puguin accedir persones de fora de la UAB.  
- Publicar nom i cognoms, sector i centre. 

- No publicar en paper. 
 
B.- Criteris per a l’elaboració dels censos electorals 
 

Els censos electorals s’elaboraran a partir de les dades que consten a data 8 de febrer de 2021. 
 

SECTOR A - Professorat doctor amb vinculació permanent a la Universitat 
 
1.- Les categories que s’inclouen en el Sector A són les següents: 

 
Catedràtics d’universitat numeraris 
Catedràtics d’escola universitària 
Catedràtics laborals 
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Titulars d’universitat numeraris (són tots doctors) 

Titulars d’escola universitària doctors (únicament els doctors) 

Professors agregats (=titulars laborals) 
Professors laborals estrangers (abans professors associats permanents) 

Professorat col·laborador permanent 
Investigadors Ordinaris Permanents 

 
2.- Adscripció del professorat del Sector A al centre (Article 71.2 del Reglament de Personal Acadèmic):  

 
Article 71. Adscripció del professorat als centres  
 

1. D'acord amb el pla docent de cada curs acadèmic, el professorat estarà adscrit a tots aquells centres on faci 
docència.  
 

2. Per a les eleccions al Claustre —o per a altres funcions que ho requereixin— el professorat s'adscriurà a un sol 
centre d'acord amb el criteri següent: si un professor o professora fa docència en diversos centres s'adscriurà al 
centre en què faci la major part de la seva dedicació docent. Per determinar aquesta part es tindrà en compte el 
nombre d'hores de càrrega docent de cada centre. En cas que aquest criteri no permeti resoldre l'adscripció, es 

prendrà en consideració el centre en què el nombre d'alumnes als quals el professor o la professora imparteixi 
docència sigui superior. 
 

3.- No s’inclou en el cens electoral el professorat que estigui en situació d’excedència de conformitat amb la Llei de 
la Ciència. 
 

 

SECTOR B - Resta de personal acadèmic i el personal investigador en formació que exerceixi funcions de docència 
 
1.- En el Sector B s’inclouen la resta de categories de personal acadèmic no incloses en l’apartat anterior. D’acord 

amb els precedents d’ocasions anteriors, es proposa la validació dels criteris següents: 
 

- Estan inclosos en el Sector B els professors del pla d’emeritatge i els professors emèrits en els anys de 

contractació. 
- Estan inclosos en el Sector B els investigadors vinculats que desenvolupin tasques de recerca a temps 

complet a la UAB, per tant, s’inclouen els investigadors Ramón y Cajal, ICREA, Beatriz de Pinós, Juan de 

la Cierva, etc. 
- Estan exclosos del Sector els col·laboradors de docència i els col·laboradors de recerca que no desenvolupin 

tasques de docència a temps complet.  
- Estan inclosos en el Sector B el personal investigador en formació que exerceixi funcions de docència 

segons les dades de docència incloses en els plans docents del curs 2020-2021. 
- En el cas que algunes de les persones incloses en el Sector B no tingui assignat un centre, ni es puguin 

obtenir dades de la seva docència, seran requerits per tal que indiquin el centre en el qual volen exercir 

el seu dret de vot. 
 
2.- Adscripció del professorat del Sector B al centre (Article 71.2 del Reglament de Personal Acadèmic):  

 
Article 71. Adscripció del professorat als centres  
 

1. D'acord amb el pla docent de cada curs acadèmic, el professorat estarà adscrit a tots aquells centres on faci 

docència.  
 
2. Per a les eleccions al Claustre —o per a altres funcions que ho requereixin— el professorat s'adscriurà a un sol 

centre d'acord amb el criteri següent: si un professor o professora fa docència en diversos centres s'adscriurà al 
centre en què faci la major part de la seva dedicació docent. Per determinar aquesta part es tindrà en compte el 
nombre d'hores de càrrega docent de cada centre. En cas que aquest criteri no permeti resoldre l'adscripció, es 

prendrà en consideració el centre en què el nombre d'alumnes als quals el professor o la professora imparteixi 
docència sigui superior. 
 
 

SECTOR C – Estudiants de grau i postgrau 
 
1.- Els estudiants que estan matriculats en dues o més facultats o escoles podran votar als representants de tots 

aquests centres. 
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2.- S’inclouen els estudiants de màsters propis que s’ofereixen a centres propis de la UAB. 

 

3.- S’inclouen els estudiants de titulacions interuniversitàries, tant les que coordina la UAB com les que coordina 
una altra universitat.  

 
4.- Els estudiants de dobles titulacions s’inclouen al cens del centre que les coordina. 
 
5.- S’exclouen els estudiants de fora de la UAB que estan a la UAB per participar en un programa d’intercanvi. 

 
SECTOR D – Personal d’Administració i Serveis 
 

1.- Amb el sistema de votació electrònica com a únic sistema de votació, el cens del personal d’administració i 
serveis només s’ha de dividir entre personal funcionari i personal laboral. 
 

2.- El personal contractat a través del Capítol VI, tenen la consideració de personal d’administració i serveis. 
 
3.- Estan inclosos en el sector D el professorat de secundària que desenvolupen la seva tasca a l’ICE. 
 

C.- Presentació de reclamacions al cens electoral provisional: 
 
Les reclamacions es poden presentar presencialment al Registre General, a l’Oficina de Coordinació Institucional o 

bé a l’adreça eleccions@uab.cat. Així mateix s’habilitaran formularis electrònics per tal de presentar aquestes 
reclamacions. 
 

 

Acord 04/2021, de 28 de gener, de la Junta Electoral General, pel qual s’aproven el nombre de representants 
per centre per a les eleccions al Claustre de la UAB 2021: 
 

Circumscripció Sector A Sector B Sector C Sector D 

Escola de Doctorat -- -- 10 -- 

Escola d'Enginyeria 7 2 6 -- 

Escola de Postgrau -- -- 4 -- 

Facultat de Biociències 7 2 6 -- 

Facultat de Ciències 9 2 6 -- 

Facultat de Ciències de la Comunicació 4 2 5 -- 

Facultat de Ciències de l' Educació 5 2 7 -- 

Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia 4 1 4 -- 

Facultat de Dret 5 2 6 -- 

Facultat d'Economia i Empresa 5 2 7 -- 

Facultat de Filosofia i Lletres 12 2 8 -- 

Facultat de Medicina 8 5 7 -- 

Facultat de Psicologia 5 2 6 -- 

Facultat de Traducció i d'Interpretació 3 2 4 -- 

Facultat de Veterinària 7 1 4 -- 

PAS - Funcionari -- -- -- 14 

PAS - Laboral -- -- -- 16 

TOTAL 81 27 90 30 

 
 

  

mailto:eleccions@uab.cat
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II.  Circulars, instruccions  

i altres resolucions d’àmbit general 

 

 
 

 

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

 
Instrucció 1/2021 del gerent de la UAB per la qual es fixen els criteris d’aplicació de les mesures recollides a la 
Resolució SLT/1/2021, de 4 de gener, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut 

pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya [Document] 
 
 

 

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] 

 

 

 

http://www.uab.cat/doc/Instruccio_2021_01
https://www.uab.cat/web/coneix-la-uab-cei/itineraris/portal-de-transparencia/convenis-institucionals-1345722152056.html
https://seuelectronica.uab.cat/convenis
https://www.uab.cat/web/coneix-la-uab-cei/itineraris/portal-de-transparencia/convenis-institucionals-1345722152056.html
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Nom Abast Institucions Data de 
signatura 

H1035-32862-14113-Convenio 
marco interinstitucional de 
colaboración entre el Instituto 

Nacional de Ciencias Agricolas de 
la República de Cuba  y la 
Universitat Autonoma de 
Barcelona-2020 

Establecer las bases de 
cooperación entre ambas 
entidades, así como los 

términos, condiciones y 
procedimientos de ejecución 
de cada uno de los proyectos 
que se desarrollen en un 

futuro, serán fijados de 
común acuerdo en 
suplementos o 

complementarios que 
deberán recoger, en todo 
caso, la naturaleza y 
descripción del proyecto, los 

nombres de los 
responsables, la duración y, 
sobre todo, los recursos 

financieros necesarios para 
cubrir los gastos 
relacionados con el proyecto 

en cuestión, así como los 
mecanismos operativos de 
realización, de acuerdo con 

las características de las 

acciones a ejecutar y los 
objetivos específicos que se 
pretendan alcanzar.  

Margarita Arboix Arzo, 
rectora Universitat 
Autònoma de Barcelona , Dr. 

C. Alexander Miranda 
Caballero; director general 
del Instituto Nacional de 
Ciencias Agricolas 

08/01/2020 

H1035-41569-17253-Conveni de 
col·laboració docent entre la 

Universitat Autònoma de 
Barcelona i Sequentia Biotech, SL 
(Prof. Vinculat Walter 

Sanseverino) (Anys 2020-2023)-
2020  

Establir el marc de 
col·laboració entre la 

Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB) i Sequentia 
Biotech en aspectes de 

col·laboració docent 

Sequentia Biotech, S.L., 
Univesitat Autònoma de 

Barcelona 

30/06/2020 

H1035-41464-17168-Addenda al 

conveni de col·laboració de  2-
10-2007, entre la UAB, la UB, la 
UPF i l'EAPC, per a la realització 

del Màster Universitari en Gestió 
Pública (Curs 2019-2020)-2020 

Document  que concreta les 

quantitats que destina 
l'EAPC a la realització del 
Màster Universitari en Gestió 

Pública per al curs 2019-
2020. Entre altres, aporta 
3.000 euros per a les 

despeses de funcionament 
del Màster.  

Universitat de Barcelona 

(UB), Univesitat Autònoma 
de Barcelona, Escola 
d'Administració Pública de 

Catalunya (EAPC), 
Universitat Pompeu Fabra 
(UPF) 

02/10/2020 

H1035-40898-16575-

Univerisidad de Talca-2020 

REnovació conveni amb 

aquesta universitat que 

portem treballant anys en 
l'àmbit de l'intercanvi. 

Margarita Arboix Arzo, 

rectora Universitat 

Autònoma de Barcelona, Dr. 
Marco Molina Montenegro, 

rector de la Universidad de 
Talca  

05/10/2020 

H1035-41497-17202-The 
Foundation for Islamic Culture 
and Religious Tolerance (FICRT)-

2020  

Ampliar les relacions en la 
promoció cultural i de la 
llengua àrab. 

Universitat Autònoma de 
Barcelona, Confesión 
Religiosa Islámica al Tawhid 

13/10/2020 

H1035-41510-17215-Conveni de 
col·laboració docent entre la 

Universitat Autònoma de 
Barcelona i Reference 
Laboratory, per establir el marc 

de col·laboració docent (C. 
Garrido) (anys 2020-2023)-2020  

Establir el marc de 
col·laboració entre la 

Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB) i Reference 
Laboratory en aspectes de 

col·laboració docent 

Reference Laboratory, 
Univesitat Autònoma de 

Barcelona 

28/10/2020 
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Nom Abast Institucions Data de 
signatura 

H1035-41511-17216-Conveni de 
col·laboració docent entre la 
Universitat Autònoma de 

Barcelona i  el Centre 
d'Infertilitat i Reproducció 
Humana (CIRH) (Prof. vinculat 
Aida Pujol) (Anys 2020-2023)-

2020  

Establir el marc de 
col·laboració entre la 
Universitat Autònoma de 

Barcelona (UAB) i Centre 
d'Infertilitat i Reproducció 
Humana (CIRH) en aspectes 
de col·laboració docent 

Centre d'Infertilitat i 
Reproducció Humana 
(CIRH), Universitat 

Autònoma de Barcelona 

28/10/2020 

H1035-41512-17217-Conveni de 

col·laboració docent entre la 
Universitat Autònoma de 
Barcelona i el Consorci  

Corporació Sanitària Parc Taulí  
(Prof. vinculat Míriam Guitart) 
(Anys 2020-2023)-2020  

Establir el marc de 

col·laboració entre la 
Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB) i Consorci 

Corporació Sanitària Parc 
Taulí en aspectes de 
col·laboració docent 

Univesitat Autònoma de 

Barcelona, Corporació 
Sanitària Parc Taulí 

28/10/2020 

H1035-41513-17218-Conveni de 
col·laboració docent entre la 
Universitat Autònoma de 

Barcelona  i l'Hospital 
Quironsalud Barcelona (Prof. 
vinculada Marta Moragas) (Anys 

2020-2023)-2020 

Establir el marc de 
col·laboració entre la 
Universitat Autònoma de 

Barcelona (UAB) i  l'Hospital 
Quironsalud Barcelona en 
aspectes de col·laboració 

docent.  

Hospital Quironsalud 
Barcelona, Univesitat 
Autònoma de Barcelona 

28/10/2020 

H1035-41612-17276-Conveni de 

col·laboració docent entre la 

Universitat Autònoma de 
Barcelona i MATGAS (Professora 
vinculada Sònia Guri Baiget)-

2020  

Col·laboració docent entre la 

UAB i MATGAS (Sra.Sònia 

Guri Baiget) Professora 
vinculada del Departament 
de "Ciència Animal i dels 

Aliments" 

Univesitat Autònoma de 

Barcelona, MATGAS 

30/10/2020 

H1035-41567-17251-Conveni de 

col·laboració docent entre la 
Universitat Autònoma de 
Barcelona i l'Hospital Sant Joan 

de Déu  (Prof. Vinculat  Cristina 
Hernando) (Anys 2020-2023)-
2020 

Establir el marc de 

col·laboració entre la 
Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB) i Hospital 

Sant Joan de Déu en 
aspectes de col·laboració 
docent  

Univesitat Autònoma de 

Barcelona, Hospital Sant 
Joan de Déu 

03/11/2020 

H1035-41634-17284-Conveni de 
col·laboració docent entre la UAB 
i l'Institut de Recerca contra la 

Leucèmia Josep Carreras (Prof. 
vinculat Francesc Solé) (Anys 
2020-2023)-2020 

Establir el marc de 
col·laboració entre la 
Universitat Autònoma de 

Barcelona (UAB) i l'Institut 
de Recerca contra la 
Leucèmia Josep Carreras 

(IJC) en aspectes de 
col·laboració docent (Sr. 
Francesc Solé Ristol)  

Institut de Recerca contra la 
Leucèmia Josep Carreras 
(IJC), Univesitat Autònoma 

de Barcelona 

03/11/2020 

H1035-41771-17380-Conveni de 

col·laboració docent entre la 
Universitat Autònoma de 

Barcelona i CATLAB (Prof. 
vinculat Emma Triviño) (Cursos 
2020-2023)-2020  

Establir el marc de 

col·laboració entre la 
Universitat Autònoma de 

Barcelona (UAB) i CATLAB 
en aspectes de col·laboració 
docent. 

Univesitat Autònoma de 

Barcelona, CATLAB 

03/11/2020 

H1035-41498-17203-Conveni de 
col·laboració docent entre la 

Universitat Autònoma de 
Barcelona i  FECUNMED (prof. 
vinculats Rafael Buscà i Xavier 
Saura) Anys 2020-2020  

Conveni col·laboració entre 
UAB i FECUNMED per 

establir el marc de 
col·laboració en aspectes de 
col·laboració docent 

Fecunmed, Univesitat 
Autònoma de Barcelona 

05/11/2020 
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H1035-57636-17661-Conveni de 
col·laboració entre l'Agència de 
l'Habitatge de Catalunya i la UAB 

relatiu a la Xarxa de Serveis de 
Mediació en Matèria d'Habitatge 
de Catalunya (MEDIEM)-2020 

Conveni per establir els 
termes de col·laboració entre 
l'Agència i la UAB, a través 

de la Facultat de Ciències de 
l'Educació, per tal de 
compartir experiències i 
coneixements sobre la 

mediació en l'àmbit de 
l'habitatge   

Agència de l'Habitatge de 
Catalunya, Univesitat 
Autònoma de Barcelona 

09/11/2020 

H1035-57394-17515-Conveni de 
col·laboració entre la UAB i 
l'Associació Aules d'Extensió 

Universitària per al Temps Lliure 
relatiu als cursos per a la Gent 
Gran de l'Associació (2020-
2121)-2020  

L'objecte d'aquest conveni 
és la programació acadèmica 
i la gestió administrativa dels 

Cursos per a Gent Gran de 
l'Associació per al curs 2020-
2021 

Associació Aules d'Extensió 
Unversitària per al Temps 
Lliure, Univesitat Autònoma 

de Barcelona 

18/11/2020 

H1035-57437-17541-Conveni de 
cooperació educativa entre el 

Departament d'Acció Exterior, 
Relacions Institucionals i 
Transparència i la UAB per 

realitzar pràctiques acadèmiques 
externes-2020 

Conveni de cooperació 
educativa entre el 

Departament d'Acció 
Exterior, Relacions 
Institucionals i Transparència 

de la Generalitat de 
Catalunya i la UAB per 

realitzar pràctiques 
acadèmiques externes   

Univesitat Autònoma de 
Barcelona, Departament 

d'Acció Exterior, Relacions 
Institucionals i Transparència 

04/12/2020 

H1035-58114-17998-UAB-
Unitorino (Politorino) cot Valerio 

Della Sala-2020  

UAB-Unitorino (Politorino) 
cot Valerio Della Sala - Doc 

en Geografia 

Politecnico di torino, 
politecnico di 

torino/00518460019 

15/12/2020 

H1035-57799-17783-Conveni de 

reciprocitat entre la Universidad 
de Extremadura i la UAB per a la 
mobilitat del Personal 

d'Administració i Serveis (PAS)-
2020  

Facilitar la participació del 

PAS laboral de la UAB en els 
processos de provisió de la 
UEx 

Universidad de Extremadura, 

Univesitat Autònoma de 
Barcelona 

22/12/2020 

H1035-58189-18059-12273 

UAB-Uni Trieste cot Ilaria 
Persico-2020 

12273 UAB-Uni Trieste cot 

Ilaria Persico doc en 
Genetica  

Universitat Autònoma de 

Barcelona, Università Degli 
Studi di Trieste 

22/12/2020 

H1035-41736-17360-Conveni de 
regulació de l'adscripció del 
personal docent i investigador de 

la Universitat Autònoma de 
Barcelona  al Centre de Visió per 
Computador (CVC)-2020 

Renovar l'articulació de la 
col·laboració entre la UAB i 
el CVC a efectes que el PDI 

de la UAB que figura en 
l'Annex núm. 1, pugui dur a 
terme la seva activitat de 
recerca en les instal·lacions 

del CVC. En el context 

d'aquest conveni, el terme 
PDI inclourà així mateix a 

tots aquells investigadors 
post-doctorals (dels 
programes Ramon y Cajal, y 

Juan de la Cierva, o altres 
similars) que estiguin con  

Universitat Autònoma de 
Barcelona, Centre de Visió 
per Computador 

23/12/2020 

H1035-58134-18018-Pròrroga 
del conveni de col·laboració, d'1 
de gener de 2015, entre l'Institut 
de Recerca i Tecnologia 

Agroalimentàries (IRTA) i la UAB-
2020 

Pròrroga del conveni de 
col·laboració, d'1 de gener 
de 2015, entre l'Institut de 
Recerca i Tecnologia 

Agroalimentàries (IRTA) i la 
UAB  

IRTA, Institut de Recerca i 
Tecnologia Agroalimentàries 

23/12/2020 
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H1035-57683-17680-Conveni 
entre l'Institut Joan Lluís Vives i 
la UAB, 3ª ed. del projecte "Via 

universitària: accés, condicions 
d'aprenentatge, expectatives i 
retorns dels estudis 
universitaris"-2021 

Conveni de col·laboració 
entre l'Institut Joan Lluís 
Vives i la UAB per al 

desenvolupament de la 3ª 
edició del projecte "Via 
universitària: accés, 
condicions d'aprenentatge, 

expectatives i retorns dels 
estudis universitaris"  

Universidad Ceu Cardenal 
Herrera, Universitat 
Autònoma de Barcelona 

08/01/2021 

H1035-58175-18039-UAB-
Museugran-Ajgran di-20-2021 

UAB-Museugran-Ajgran di-
20 Projecte "Quiròpters i 
ciència ciutadana: 

desenvolupament de nous 
indicadors per avaluar l’estat 
de salut dels ecosistemes 
mediterranis" doc en 

ecologia terrestre  

Ajuntament de Granollers, 
Universitat Autònoma de 
Barcelona, Ajuntament de 

Granollers 

11/01/2021 

H1035-58182-18046-UAB-EAPC 

Ix ed gestio i dret local - ed BCN 
20-22-2021 

UAB-EAPC IX ed gestio i dret 

local - ed bcn 20-22 
2382-9 

Universitat Autònoma de 

Barcelona, Escola 
d'Administració Pública de 
Catalunya  

11/01/2021 

H1035-58190-18060-Addenda 
UAB-CEI (docència en Màster 

diplomacia ub)-2021 

Addenda uab-cei (docencia 
en Máster Diplomacia UB) 

Universitat Autònoma de 
Barcelona, Fundación 

privada centro de estudios in  

12/01/2021 

H1035-57900-17864-Conveni de 
col·laboració docent entre la UAB 

i l'Institut de Ciència de Materials 
de Barcelona (ICMAB) (Sra. 
Amanda Muñoz) (Curs 2020-

2021)-2021  

Col·laboració docent entre la 
Universitat Autònoma de 

Barcelona i i l'Institut de 
Ciència de Materials de 
Barcelona. 

Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, 

Universitat Autònoma de 
Barcelona 

13/01/2021 

H1035-58234-18098-UAB-

Ucagliari (Marc Cot)-2021 

UAB-Ucagliari (Marc Cot doc 

en física) 

Universitat Autònoma de 

Barcelona, Università di 
Cagliari  

19/01/2021 

H1035-57750-17734-Conveni de 

col·laboració docent entre la 
Universitat Autònoma de 
Barcelona i IDISC Information 

Tecnologies, SL (Sra. Olga López) 
(Curs 2020-2021)-2021 

1.- L'objecte d'aquest 

conveni és establir el marc 
de col·laboració entre la 
Universitat Autònoma de 

Barcelona (UAB) i iDISC 
Information Technologies, SL 
en aspectes de col·laboració 

docent 
2.- L'objectiu específic del 
conveni és el foment de la 
col·laboració docent entre 

ambdues institucions a 

través de la figura del 
Professor Vinculat prevista 

als articles 138 i següents 
del Text Refós  

Idisc Information 

Technologies S.L., 
Universitat Autònoma de 
Barcelona 

21/01/2021 

H1035-41555-17239-Addenda al 
conveni de col·laboració, de 27 
de setembre de 2017, entre la 

Universitat Autònoma de 
Barcelona i l'Escola d'Idiomes 
Moderns Casa Convalescència, 
SL-2021  

Addenda al conveni, de 27 
de setembre de 2017, entre 
UAB i l'Escola d'Idiomes 

Moderns Casa 
Convalescència, SL 

Escola d'Idiomes Moderns 
Casa Convalescència, S.L., 
Universitat Autònoma de 

Barcelona 

22/01/2021 
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Nom Abast Institucions Data de 
signatura 

H1035-58036-17939-American 
University of Sharjah (United 
Arab Emirates)-2021 

Ampliar les relacions 
institucionals en l'àmbit 
internacional amb 

universitats de la regió de 
l'Orient Mitjà  

Kevin Mitchell, Anerican 
University of Sharjah, Javier 
Lafuente Sancho, Universitat 

Autònoma de Barcelona 

25/01/2021 

H1035-58078-17969-Conveni 

d'intercanvi d'estudiants amb la 
American University of Sharjah 
(United Arab Emirates)-2021 

Ampliar relacions amb països 

del Orient Mitjà 

Kevin Mitchell, Anerican 

University of Sharjah , 
Universitat Autònoma de 
Barcelona, Mario Martínez 

Muñoz  

25/01/2021 

H1035-58274-18118-UAB-

Mpicasso (Estada Ager Pérez 
Casanovas)-2020 

UAB-Mpicasso (Estada Ager 

Pérez Casanovas - doc en 
filosofia) 

Universitat Autònoma de 

Barcelona, UAB, Doctoranda, 
Museu Picasso Barcelona  

25/01/2021 
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IV.   Nomenaments  

i cessaments 
 

 

 

IV.1. Facultats i Escoles  
[tornar a l’índex] 

 
IV.1.1. Nomenaments  
 

Resolució del rector, de 7 de gener de 2021, per la qual nomena la senyora Anna Gil Bardají coordinadora 
d’Intercanvis amb Egipte, Líban i Tunísia de la Facultat de Traducció i d’Interpretació, amb efectes del dia 1 de gener 
de 2020. 

 
Resolució del rector, de 7 de gener de 2021, per la qual nomena el senyor Joel Feliu Samuel-Lajeunesse 
coordinador d’Estudis del Màster en Recerca i Intervenció Psicosocial de la Facultat de Psicologia, amb efectes del 
dia 15 de juliol de 2020. 

 
 

IV.1.2. Cessaments  
 
Resolució del rector, de 7 de gener de 2021, per la qual el senyor Hesham Abu-Sharar cessa com a 

sotscoordinador del Grau en Traducció i Interpretació – Idioma i Traducció C – Àrab de la Facultat de Traducció i 

d’Interpretació, amb efectes del dia 31 de desembre de 2019. 
 

Resolució del rector, de 7 de gener de 2021, per la qual la senyora Marta Arumi Ribas cessa com a 
sotscoordinadora del Grau en Traducció i Interpretació – Interpretació de la Facultat de Traducció i d’Interpretació, 
amb efectes del dia 31 de desembre de 2019. 

 
Resolució del rector, de 7 de gener de 2021, per la qual la senyora Montserrat Bacardí Tomàs cessa com a 
sotscoordinadora del Grau en Traducció i Interpretació – Teòriques de la Facultat de Traducció i d’Interpretació, amb 
efectes del dia 31 de desembre de 2019. 

 
Resolució del rector, de 7 de gener de 2021, per la qual la senyora Helena Casas Tost cessa com a 
sotscoordinadora del Grau en Traducció i Interpretació – Idioma i Traducció C – Xinès de la Facultat de Traducció i 

d’Interpretació, amb efectes del dia 31 de desembre de 2019. 
 
Resolució del rector, de 7 de gener de 2021, per la qual la senyora Helena Casas Tost cessa com a 

coordinadora de Relacions amb l’Institut Confuci de la Facultat de Traducció i d’Interpretació, amb efectes del dia 
31 de desembre de 2019. 
 
Resolució del rector, de 7 de gener de 2021, per la qual la senyora Àngels Catena Rodulfo cessa com a 

sotscoordinadora del Grau en Traducció i Interpretació – Idioma i Traducció C – Francès de la Facultat de Traducció 
i d’Interpretació, amb efectes del dia 31 de desembre de 2019. 
 

Resolució del rector, de 7 de gener de 2021, per la qual el senyor Miquel Edo Julià cessa com a sotscoordinador 
del Grau en Traducció i Interpretació – Pràctiques i Treball de Fi de Grau de la Facultat de Traducció i d’Interpretació, 
amb efectes del dia 31 de desembre de 2019. 

 
Resolució del rector, de 7 de gener de 2021, per la qual la senyora Anabel Galán Mañas cessa com a 
sotscoordinadora del Grau en Traducció i Interpretació – Traducció Directa de la Facultat de Traducció i 
d’Interpretació, amb efectes del dia 31 de desembre de 2019. 

 
Resolució del rector, de 7 de gener de 2021, per la qual la senyora Anabel Galán Mañas cessa com a 
coordinadora del Projecte Empresa de la Facultat de Traducció i d’Interpretació, amb efectes del dia 31 de desembre 

de 2019. 
 
Resolució del rector, de 7 de gener de 2021, per la qual la senyora Anna Gil Bardají cessa com a coordinadora 

d’Intercanvis amb el Marroc, Líban i Tunísia de la Facultat de Traducció i d’Interpretació, amb efectes del dia 31 de 
desembre de 2019. 
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Resolució del rector, de 7 de gener de 2021, per la qual el senyor Takato Shi Hanawa cessa com a responsable 

de l’Examen Oficial de Nivell de Llengua Japonesa (NOKEN) de la Facultat de Traducció i d’Interpretació, amb efectes 

del dia 31 de desembre de 2019. 
 

Resolució del rector, de 7 de gener de 2021, per la qual la senyora Fiona Kelso cessa com a sotscoordinadora 
del Grau en Traducció i Interpretació – Traducció Inversa de la Facultat de Traducció i d’Interpretació, amb efectes 
del dia 31 de desembre de 2019. 
 

Resolució del rector, de 7 de gener de 2021, per la qual la senyora Patricia López García cessa com a 
coordinadora de Pràctiques del GTI de la Facultat de Traducció i d’Interpretació, amb efectes del dia 31 de desembre 
de 2019. 

 
Resolució del rector, de 7 de gener de 2021, per la qual la senyora Patricia López García cessa com a 
responsable del Liceo Francès de la Facultat de Traducció i d’Interpretació, amb efectes del dia 31 de desembre de 

2019. 
 
Resolució del rector, de 7 de gener de 2021, per la qual la senyora Irene Masdeu Torruella cessa com a 
coordinadora de Pràctiques del GEAO (Xina) de la Facultat de Traducció i d’Interpretació, amb efectes del dia 31 de 

desembre de 2019. 
 
Resolució del rector, de 7 de gener de 2021, per la qual el senyor Roland Keith Pearson cessa com a 

sotscoordinador del Grau en Traducció i Interpretació – Idioma B – Anglès de la Facultat de Traducció i 
d’Interpretació, amb efectes del dia 31 de desembre de 2019. 
 

Resolució del rector, de 7 de gener de 2021, per la qual el senyor Ramon Piqué Huerta cessa com a 

sotscoordinador del Grau en Traducció i Interpretació – Informàtica, Terminologia i Documentació de la Facultat de 
Traducció i d’Interpretació, amb efectes del dia 31 de desembre de 2019. 
 

Resolució del rector, de 7 de gener de 2021, per la qual el senyor Antonio Ríos Mestre cessa com a 
sotscoordinador del Grau en Traducció i Interpretació – Llengua A – Castellà de la Facultat de Traducció i 
d’Interpretació, amb efectes del dia 31 de desembre de 2019. 

 
Resolució del rector, de 7 de gener de 2021, per la qual la senyora Maria Guadalupe Romero Ramos cessa 
com a sotscoordinadora del Grau en Traducció i Interpretació – Idioma i Traducció C – Italià de la Facultat de 

Traducció i d’Interpretació, amb efectes del dia 31 de desembre de 2019. 
 
Resolució del rector, de 7 de gener de 2021, per la qual la senyora María Guiomar Stampa García-
Ormaechea cessa com a coordinadora del Servei d’Interpretació de la Facultat de Traducció i d’Interpretació, amb 

efectes del dia 31 de desembre de 2019. 
 
Resolució del rector, de 7 de gener de 2021, per la qual la senyora Olga Torres Hostench cessa com a 

sotscoordinadora del Grau en Traducció i Interpretació – Traducció Especialitzada de la Facultat de Traducció i 
d’Interpretació, amb efectes del dia 31 de desembre de 2019. 
 

Resolució del rector, de 7 de gener de 2021, per la qual la senyora Olga Torres Hostench cessa com a 
coordinadora de Treball Final de Màster en Empresa de la Facultat de Traducció i d’Interpretació, amb efectes del 
dia 31 de desembre de 2019. 

 

Resolució del rector, de 7 de gener de 2021, per la qual el senyor Xavier Villalba Nicolás cessa com a 
sotscoordinador del Grau en Traducció i Interpretació – Llengua A – Català de la Facultat de Traducció i 
d’Interpretació, amb efectes del dia 31 de desembre de 2019. 

 
Resolució del rector, de 7 de gener de 2021, per la qual el senyor Jonathan George Walker cessa com a 
coordinador d’Intercanvis amb el Regne Unit, Irlanda, Canadà i EUA de la Facultat de Traducció i d’Interpretació, 

amb efectes del dia 31 de desembre de 2019. 
 
Resolució del rector, de 7 de gener de 2021, per la qual la senyora Marisela Montenegro Martínez cessa 
com a coordinadora d’Estudis del Màster en Recerca i Intervenció Psicosocial de la Facultat de Psicologia, amb efectes 

del dia 14 de juliol de 2020. 
 
Resolució del rector, de 7 de gener de 2021, per la qual el senyor Geoffrey Belligoi cessa com a coordinador 

d’Intercanvis amb l’Europa de l’Est i del Nord, Austràlia, Singapur i Turquia de la Facultat de Traducció i 
d’Interpretació, amb efectes del dia 30 de juny de 2020. 
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Resolució del rector, de 7 de gener de 2021, per la qual la senyora M.Carme Espín García cessa com a 

coordinadora d’Intercanvis amb Taiwan i la Xina de la Facultat de Traducció i d’Interpretació, amb efectes del dia 30 
de juny de 2020. 

 
Resolució del rector, de 7 de gener de 2021, per la qual el senyor Jofre Pons i Casanoves cessa com a 
coordinador d’Intercanvis amb el Brasil i Portugal de la Facultat de Traducció i d’Interpretació, amb efectes del dia 
30 de juny de 2020. 

 
Resolució del rector, de 7 de gener de 2021, per la qual la senyora María Pilar Sánchez-Gijón cessa com a 
coordinadora del Màster universitari en Tradumàtica: Tecnologies de la Traducció de la Facultat de Traducció i 

d’Interpretació, amb efectes del dia 31 d’agost de 2020. 
 
 

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

 

IV.2.1. Nomenaments  
 
Resolució del rector, de 7 de gener de 2021, per la qual nomena la senyora Marta Prat Sabater coordinadora 

de Departament-Relacions Ciències de l’Educació del Departament de Filologia Espanyola, amb efectes del dia 1 de 
gener de 2020. 
 

Resolució del rector, de 29 de gener de 2021, per la qual nomena el senyor Tomàs Manuel Margalef Burrull 

director del Departament d’Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius, amb efectes del dia 1 de gener de 
2021. 
 

 

IV.2.2. Cessaments  
 
Resolució del rector, de 7 de gener de 2021, per la qual la senyora Anna Gavarró Algueró cessa com a 
coordinadora del Tercer Cicle del Departament de Filologia Catalana, amb efectes del dia 31 de desembre de 2019. 

 
Resolució del rector, de 7 de gener de 2021, per la qual la senyora Anna Gavarró Algueró cessa com a 
coordinadora del Doctorat en Ciència Cognitiva i Llenguatge del Departament de Filologia Catalana, amb efectes del 

dia 31 de desembre de 2019. 
 
Resolució del rector, de 7 de gener de 2021, per la qual el senyor Jaume Mateu Fontanals, adscrit al 

Departament de Filologia Catalana, cessa com a coordinador de la Unitat de Filologia Catalana a la Facultat de 
Filosofia i Lletres, amb efectes del dia 31 de desembre de 2019. 
 
Resolució del rector, de 7 de gener de 2021, per la qual la senyora Montserrat Vilà Santasusana, adscrita al 

Departament de Filologia Catalana, cessa com a coordinadora de la Unitat de Filologia Catalana a la Facultat de 
Ciències de l’Educació, amb efectes del dia 31 de desembre de 2019. 
 

Resolució del rector, de 7 de gener de 2021, per la qual el senyor Xavier Villalba Nicolás, adscrit al 

Departament de Filologia Catalana, cessa com a coordinador de la Unitat de Filologia Catalana a la Facultat de 
Traducció i d’Interpretació, amb efectes del dia 31 de desembre de 2019. 

 
Resolució del rector, de 7 de gener de 2021, per la qual la senyora Marta Prat Sabater, cessa com a 
coordinadora de la Unitat de Ciències de l’Educació del Departament de Filologia Espanyola, amb efectes del dia 31 
de desembre de 2019. 

 
Resolució del rector, de 7 de gener de 2021, per la qual el senyor Antonio Ríos Mestre, cessa com a 
coordinador de la Unitat de Traducció del Departament de Filologia Espanyola, amb efectes del dia 31 de desembre 

de 2019. 
 
Resolució del rector, de 7 de gener de 2021, per la qual la senyora M.Ángeles Torras Francés, cessa com a 

coordinadora de la Menció de Teoria de la Literatura i Literatura Comparada del Departament de Filologia Espanyola, 
amb efectes del dia 31 de desembre de 2019. 
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Resolució del rector, de 29 de gener de 2021, per la qual el senyor Miquel Àngel Senar Rosell cessa com a 

director del Departament d’Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius, amb efectes del dia 31 de desembre 

de 2020. 
 

 

IV.3. Instituts universitaris    
[tornar a l’índex] 

 

IV.3.1. Nomenaments  
 
Resolució del rector, de 12 de gener de 2021, per la qual nomena el senyor Agustí Nieto Galan director de 
l’Institut d’Història de la Ciència (IHC). 

 
 
 

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

 

IV.4.1. Nomenaments  
 
Resolució del rector, de 7 de gener de 2021, per la qual els senyors Andreu Benet Busquets i Carlos Eliseo 
Sánchez Lancis cessen com a anteriors representants de la Universitat Autònoma de Barcelona al Comité Español 
de Deporte Universitario. 

 

Resolució del rector, de 7 de gener de 2021, per la qual la senyora Laura Santamaria Guinot és la persona 
designada per la Universitat Autònoma de Barcelona per actuar davant el Ministerio del Interior en tots els tràmits 

que corresponguin a la inscripció de la Asociación de Universidades del Estado Español con Titulaciones Oficiales de 
Traducción e Interpretación (AUNETI). 
 

Resolució del rector, de 8 de gener de 2021, per la qual nomena la senyora Rosa Maria Sebastián Pérez, 
vicerectora d’Innovació i de Projectes Estratègics, com a representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al 
Consell de Direcció del Centre de ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) i el senyor Jordi Bartrolí Molins 
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al Consell de Direcció i a la Comissió Executiva de la mateixa 

entitat. 
 
Resolució del rector, de 12 de gener de 2021, per la qual nomena la senyora Amparo Huertas Bailén, directora 

de l’Institut de Comunicació, responsable de la Càtedra UNESCO de Comunicació (InCom – UAB). 
 
Resolució del rector, de 20 de gener de 2021, per la qual delega en la senyora Isabel Galán Mañas, vicerectora 

d’Alumnat i d’Ocupabilitat, la seva representació en el Consell d’Esport Universitari. 
 
Resolució del rector, de 20 de gener de 2021, per la qual nomena el senyor Xavier Ramos Morilla, vicerector 
d’Economia, representant institucional de la Universitat Autònoma de Barcelona al Patronat de la Fundació Institut 

d’Economia de Barcelona (IEB). 
 
Resolució del rector, de 28 de gener de 2021, per la qual nomena la senyora Rosa Maria Sebastián Pérez, 

vicerectora d’Innovació i de Projectes Estratègics, representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al Patronat 
de la Fundación Avedis Donabedian para la mejora de la calidad asistencial. 
 

Resolució del rector, de 28 de gener de 2021, per la qual nomena la senyora Teresa Giménez Candela, 
catedràtica del Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques, representant de la Universitat Autònoma 
de Barcelona al Consell Municipal de Convivència, Defensa i Protecció dels Animals. 
 

Resolució del rector, de 28 de gener de 2021, per la qual renova el nomenament del senyor Manuel Armengol 
Carrasco, delegat del rector per a les Relacions amb les Institucions Sanitàries, com a representant de la Universitat 
Autònoma de Barcelona al Patronat de la Fundació Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. 

 
Resolució del rector, de 29 de gener de 2021, per la qual nomena la senyora Rosa Maria Sebastián Pérez, 
vicerectora d’Innovació i de Projectes Estratègics, representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a la 

Comissió funcional de Biblioteques, Documentació i Informació del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya 
(CSUC). 
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Resolució del rector, de 29 de gener de 2021, per la qual renova el nomenament del senyor Jordi Hernández 

Sánchez, comissionat del rector per a les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, com a representant de la 

Universitat Autònoma de Barcelona a la Comissió funcional de Serveis TIC, del Consorci de Serveis Universitaris de 
Catalunya (CSUC). 

 
Resolució del rector, de 29 de gener de 2021, per la qual designa al senyor Jaume Tintoré Balasch, gerent, la 
seva representació al Consell de Govern del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC). 
 

Resolució del rector, de 29 de gener de 2021, per la qual ratifica la designació del senyor Jaume Tintoré Balasch, 
gerent, com a representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Comissió Executiva del Consorci de Serveis 
Universitaris de Catalunya (CSUC). 

 
 

IV.4.2. Cessaments  
 
Resolució del rector, de 28 de gener de 2021, per la qual la senyora Maria Teresa Paramio Nieto cessa com a 

representant d ela Universitat Autònoma de Barcelona al Consell Municipal de Convivència, Defensa i Protecció dels 
Animals. 
 

Resolució del rector, de 28 de gener de 2021, per la qual el senyor Carlos Eliseo Sánchez Lancis cessa en la 
delegació de la representació en el Consell d’Esport Universitari de Catalunya. 
 
Resolució del rector, de 29 de gener de 2021, per la qual el senyor Carlos Eliseo Sánchez Lancis cessa com a 

representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Comissió funcional de Biblioteques, Documentació i 
Informació del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC). 
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V.  Convocatòries  

i resolucions de places 

 

 
V.1. Personal acadèmic i personal investigador en formació 

[tornar a l’índex] 

 

V.1.1. Convocatòries  
 
Resolució del rector, de 27 de gener de 2021, per la qual convoca concursos públics per a l’accés a places de 
cossos docents universitaris de professor titular d’universitat, segons es detalla (BOE núm. 37, de 12 de febrer de 

2021): 
 

Nombre de places: 1 

Referència: TU/20/25 

Identificador de la plaça: AAG00289 

Categoria de la plaça: Professor titular d’universitat 

Departament: Empresa 

Àrea de coneixement: Economia financera i comptabilitat 

Perfil docent: 
Comptabilitat financera (Grau en 

Administració i Direcció d’Empreses) 

Perfil investigador: 
Gestió financera de fons d’inversió i fons de 

pensions 

 

Nombre de places: 1 

Referència: TU/20/35 

Identificador de la plaça: ATU01001 

Categoria de la plaça: Professor titular d’universitat 

Departament: Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia 

Àrea de coneixement: Fisiologia vegetal 

Perfil docent: Fisiologia Vegetal. Grau de Bioquímica 

Perfil investigador: 
Investigació i desenvolupament de 
bioproductes per augmentar la resistència 

vegetal a l’estrès biòtic i abiòtic 

 

Resolució del rector, de 27 de gener de 2021, per la qual convoca concurs públic per a l’accés a una plaça de 
cossos docents universitaris de promoció interna, segons es detalla (BOE núm. 37, de 12 de febrer de 2021): 
 

Nombre de places: 1 

Referència: CU/20/116 

Identificador de la plaça: ACU00518 

Categoria de la plaça: Catedràtic d’universitat 

Departament: Psicologia Clínica i de la Salut 

Àrea de coneixement: Personalitat, avaluació i tractament psicològic 

Perfil docent: Psicopatologia al llarg del cicle vital 

Perfil investigador: 

Factors de risc psicosocial, genètics i la seva 

interacció en el continnum clínic i no clínic de 
les psicosis 

 
Resolució del rector, de 27 de gener de 2021, per la qual es convoca concurs públic de promoció interna per a 
l’accés a una plaça d’agregat o agregada en règim de contracte laboral, segons es detalla (DOGC núm. 8336, de 8 

de febrer de 2021): 
 

Nombre de places: 1 

Referència: AL/20/488 

Identificador de la plaça: Ale00159 

Categoria de la plaça: Professor agregat 

Departament: Psicologia Clínica i de la Salut 
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Àrea de coneixement: 
Personalitat, Avaluació i Tractament 
Psicològic 

Perfil docent: Psicologia de la personalitat 

Perfil investigador: 

Processament predictiu, comportament, 

bases cerebrals, estimulació cerebral no 
invasiva i salut mental 

 

Resolució del rector, de 27 de gener de 2021, per la qual es convoca concurs públic de promoció interna per a 
l’accés a una plaça de catedràtic en règim de contracte laboral, segons es detalla (DOGC núm. 8336, 8 de febrer de 
2021): 

 

Nombre de places: 1 

Referència: CL/20/39 

Identificador de la plaça: AAG00235 

Categoria de la plaça: Catedràtic laboral 

Departament: Psicologia Clínica i de la Salut 

Àrea de coneixement: 
Personalitat, Avaluació i Tractament 

Psicològic 

Perfil docent: Avaluació psicològica 

Perfil investigador: 
Neuroimatge en neuropsicologia i psicologia 
clínica 

 
Resolució del rector, de 27 de gener de 2021, per la qual convoca concurs públic per a l’accés a una plaça de 

cossos docents universitaris, per torn lliure, segons es detalla (BOE núm. 37, de 12 de febrer de 2021): 

 

Nombre de places: 1 

Referència: CU/20/120 

Identificador de la plaça: ACU00522 

Categoria de la plaça: Catedràtic d’universitat 

Departament: 
Psicobiologia i Metodologia de les Ciències de 
la Salut 

Àrea de coneixement: Psicobiologia 

Perfil docent: Fonaments de Psicobiologia II 

Perfil investigador: 

Vulnerabilitat a l’estrès en diferents etapes de 

la vida en models animals i humans: bases 
psicobiològiques i diferències individuals 

 

 

V.1.2. Resolucions  
 
Resolució del rector, de 7 de gener de 2021, per la qual nomena la senyora María Isabel Vanrell Martorell 
catedràtica d’Universitat del Departament de Ciències de la Computació a l’àrea de coneixement de Ciències de la 

computació i intel·ligència artificial (BOE núm. 15, de 18 de gener de 2021). 
 
Resolució del rector, de 7 de gener de 2021, per la qual nomena el senyor Vicente Martínez Perea catedràtic 

d’Universitat del Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d’Immunologia a l’àrea de coneixement de 

Fisiologia (BOE núm. 15, de 18 de gener de 2021). 
 

Resolució del rector, d’11 de gener de 2021, per la qual nomena el senyor Rafael Ruiz de Gopegui catedràtic 
d’Universitat del Departament de Medicina i Cirurgia Animals, a l’àrea de coneixement de Medicina i cirurgia animals 
(BOE núm. 19, de 22 de gener de 2021). 
 

Resolució del rector, d’11 de gener de 2021, per la qual es fa públic el nomenament de la senyora Montserrat 
Bacardí Tomàs com a catedràtica d’Universitat del Departament de Traducció i Interpretació i d’Estudis de l’Àsia 
Oriental, a l’àrea de coneixement de Traducció i interpretació (BOE núm. 19, de 22 de gener de 2021). 

 
Resolució del rector, d’11 de gener de 2021, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de professorat 
lector / Tenure-eligible lecturer en el marc del Pla Serra Húnter, segons es detalla (DOGC núm. 8320, de 19 de 

gener de 2021): 
 

Referència: UAB-LE-9081 
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Nombre de places: 1 

Categoria: Lector/a  /  Tenure-eligible lecturer 

Departament: Filologia Espanyola 

Àmbit de coneixement: Literatura espanyola 

Adjudicació: Sònia Boadas Cabarrocas 

 
Resolució del rector, d’11 de gener de 2021, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de professorat 
lector / Tenure-eligible lecturer en el marc del Pla Serra Húnter, segons es detalla (DOGC núm. 8320, de 19 de 

gener de 2021): 
 

Referència: UAB-LE-9072 

Nombre de places: 1 

Categoria: Lector/a  /  Tenure-eligible lecturer 

Departament: Pedagogia Aplicada 

Àmbit de coneixement: Didàctica i Organització Escolar 

Adjudicació: Anna Díaz Vicario 

 

Resolució del rector, de 15 de gener de 2021, per la qual es fa públic el nomenament de la senyora Margarita 
Martin Castillo com a catedràtica d’Universitat, del Departament de Sanitat i Anatomia Animals, a l’àrea de 
coneixement de Sanitat Animal (BOE núm. 24, de 28 de gener de 2021). 

 
Resolució del rector, de 15 de gener de 2021, per la qual es fa públic el nomenament de la senyora Montserrat 
Mor-Mur Francesch com a catedràtica d’Universitat, del Departament de Ciència Animal i dels Aliments, en l’àrea de 

coneixement de Tecnologia dels Aliments (BOE núm. 24, de 28 de gener de 2021). 

 
Resolució del rector, de 21 de gener de 2021, per la qual nomena el senyor Jorge Molero Mesa com a catedràtic 
d’Universitat del Departament de Filosofia, a l’àrea de coneixement d’Història de la Ciència (BOE núm. 27, d’1 de 

febrer de 2021). 
 
Resolució del rector, de 26 de gener de 2021, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de professorat 

lector / Tenure-eligible lecturer en el marc del Pla Serra Húnter, segons es detalla (DOGC núm. 8331, de 2 de febrer 
de 2021): 
 

Referència: UAB-LE-9082 

Nombre de places: 1 

Categoria: Lector/a  /  Tenure-eligible lecturer 

Departament: Traducció i Interpretació i d’Estudis de l’Àsia 
Oriental 

Àmbit de coneixement: Traducció i interpretació: llengua portuguesa 

Adjudicació: Nazir Ahmed Can 

 
Resolució del rector, de 26 de gener de 2021, per la qual es fa públic el nomenament del senyor Fernando de 

Mora Pérez com a catedràtic d’universitat del Departament de Farmacologia, Terapèutica i Toxicologia, a l’àrea de 
coneixement de Farmacologia (BOE núm. 31, de 5 de febrer de 2021). 
 
Resolució del rector, de 26 de gener de 2021, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de director 

d’investigació en règim de contracte laboral, segons es detalla (DOGC núm. 8331, de 2 de febrer de 2021): 
 

Referència: DIR-INV/20/02 

Nombre de places: 1 

Categoria: Director d’investigació 

Departament al qual està 
adscrita: 

Psiquiatria i Medicina Legal 

Àmbit de coneixement o 
especialitat: 

Psiquiatria 

Adjudicació: Òscar Vilarroya Oliver 
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V.2. Personal d’administració i serveis 
[tornar a l’índex] 

 

V.2.1. Convocatòries  
 

Resolució del rector, d’11 de gener de 2021, per la qual es convoca concurs específic per a la provisió de dues 
places de l’escala d’ajudants d’arxius i biblioteques, segons es detalla tot seguit: 
 

Codi Categoria Denominació Destinació Horari (teòric) 

F03465 A2 23.2 Gestor/a de Suport d’Usuaris 

Biblioteca de Ciència i Tecnologia – 

Administració de Ciències i de 
Biociències 

9:00 – 17:00 

F03231 A2 23.2 
Gestor/a de Gestió de 

Col·leccions 

Biblioteca de Ciència i Tecnologia – 
Administració de Ciències i de 

Biociències 
9:0 – 17:00 

 
Resolució del rector, d’11 de gener de 2021, per la qual es convoca concurs intern de trasllat i/o promoció, per 

a la provisió de dues places de tècnic/a en prevenció de riscos laborals, segons es detalla: 
 

Codi Grup CLT Destinació Horari 

L03639 
1 Q 

Servei de Prevenció – Àrea de 

Prevenció i Assistència 

9:00 – 17:00 

L00775 9:0 – 17:00 

 

Resolució del rector, d’11 de gener de 2021, per la qual es convoca concurs específic, pel torn de trasllat i/o 

promoció, per a la provisió de tres places d’administratiu/iva o d’administratiu/iva responsable, subgrup c1, de 
l’àmbit econòmic, segons es detalla tot seguit: 

 

Codi Categoria Destinació Horari (teòric) 

F01703 C1 22.1 
Gestió Econòmica – Administració de Centre de Ciències de l’Educació 

i de Traducció i Interpretació 
09:00 – 17:00 

F01547 C1 22.1 
Gestió Econòmica – Administració de Centre de Ciències de la 

Comunicació 
09:00 – 17:00 

F03229 C1 22.1 
Unitat Tècnica – Àrea de Desenvolupament de Persones i Suport 

Tècnic 
09:00 – 17:00 

 
Resolució del rector, de 21 de gener de 2021, per la qual es convoca concurs intern per a la provisió de 8 places 
de tècnic/a especialista de laboratori, segons ens detalla: 

 

Codi Grup CLT Especialitat Destinació Horari 

L00889 3 L Biosanitària 
Departament de Genètica i de Microbiologia (Unitat 

de Genètica) – Administració de Ciències i de 
Biociències (*) 

9:00 – 17:00 

L00867 3 L Biosanitària 
Departament de Biologia Animal, Vegetal i d’Ecologia 
(Unitat d’Ecologia) – Administració de Ciències i de 

Biociències 

9:00 – 17:00 

L02785 3 L Biosanitària 
Departament de Farmacologia, Terapèutica i de 

Toxicologia – Administració de Centre de Medicina 
9:00 – 17:00 

L00859 3 L Biosanitària 
Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular – 

Administració de Centre de Veterinària 
9:00 – 17:00 

L00925 3 L Biosanitària 
Departament de Medicina i Cirurgia Animals (Unitat 

d’Histologia) – Administració de Centre de Veterinària 
9:00 – 17:00 

L00919 3 L Biosanitària 
Departament de Sanitat i anatomia Animals (Unitat 

de Microbiologia) – Administració de Centre de 

Veterinària 

9:00 – 17:00 

L00911 3 L Biosanitària 
Departament de Ciència Animal i dels Aliments – 

Administració de Veterinària 
9:00 – 17:00 

L04547 3 L Biosanitària 

Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i 

d’Immunologia (Unitat de Fisiologia Mèdica) – 
Administració de Centre de Medicina 

9:00 – 17:00 
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(*) Aquesta plaça implica treballar amb animals vius (soques de Drosophila) que necessiten un manteniment 

constant, la qual cosa implicarà combinar els períodes vacacionals amb l’altra persona tècnica de laboratori. 

 
Resolució del rector, de 22 de gener de 2021, per la qual es convoca concurs intern de trasllat i/o promoció, 

per a la provisió d’una plaça de tècnic/a mitjà/ana (personal laboral grup 2), segons es detalla: 
 

Codi Grup CLT Destinació Horari 

L02323 2 O 
UISAD de Filologia Catalana i de Filologia Espanyola – 

Administració de Centre de Lletres i de Psicologia 
09:00 – 17:00 

 
 

V.2.2. Resolucions  
 

Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, d’11 de 
desembre de 2021, per la qual es modifica la resolució de data 13 d’octubre de 2020, en el qual s’encarregava, 
amb caràcter provisional, a la senyora Ascensión Gomez Molina les funcions compartides de la plaça F00453 de la 

Gestió Acadèmica i de Serveis de la Facultat de Traducció i Interpretació, per un error administratiu es realitza la 
següent modificació: 
 

On deia: ”Encarregar, amb caràcter provisional, a la senyora Ascensión Gomez Molina, Gestora de 
Programació Docent de la Gestió Acadèmica i de Serveis de la Facultat de Traducció i Interpretació 
de la Universitat Autònoma de Barcelona (A1.22.2s), les funcions compartides de la plaça F00453 
de la Gestió Acadèmica i de Serveis de la Facultat de Traducció i Interpretació amb efectes del 7 

d’octubre de 2020..” 

 
Ha de dir: “Encarregar, amb caràcter provisional, a la senyora Ascensión Gomez Molina, Gestora de 

Programació Docent de la Gestió Acadèmica i de Serveis de la Facultat de Traducció i Interpretació 
de la Universitat Autònoma de Barcelona (A2.22.2s), les funcions compartides de la plaça F00453 
de la Gestió Acadèmica i de Serveis de la Facultat de Traducció i Interpretació amb efectes del 7 

d’octubre de 2020.” 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, d’11 de 
desembre de 2021, per la qual es modifica la resolució de data 13 d’octubre de 2020, en la qual s’encarregava, 

amb  caràcter provisional, a la senyora Núria Gallego González les funcions compartides de la plaça F00453 de la 
Gestió Acadèmica i de Serveis de la Facultat de Traducció i Interpretació, per un error administratiu es realitza la 
següent modificació: 

 
On deia: ”Encarregar, amb caràcter provisional, a la senyora Núria Gallego González, gestora d’Afers 
Acadèmics de la Gestió Acadèmica i de Serveis de la Facultat de Traducció i Interpretació de la 

Universitat Autònoma de Barcelona (A1.22.2s), les funcions compartides de la plaça F00453 de la 
Gestió Acadèmica i de Serveis de la Facultat de Traducció i Interpretació amb efectes del 7 d'octubre 
de 2020.” 

 

Ha de dir: “Encarregar, amb caràcter provisional, a la senyora Núria Gallego González, gestora 
d’Afers Acadèmics de la Gestió Acadèmica i de Serveis de la Facultat de Traducció i Interpretació de 
la Universitat Autònoma de Barcelona (A2.22.2s), les funcions compartides de la plaça F00453 de 

la Gestió Acadèmica i de Serveis de la Facultat de Traducció i Interpretació amb efectes del 7 

d'octubre de 2020.” 
 

Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, d’11 de 
desembre de 2020, per la qual es modifica la resolució de data 13 d’octubre de 2020, en el qual s’encarregava, 
amb caràcter provisional, a la senyora Loida Ibars Samaniego, les funcions compartides de la plaça F00453 de la 
Gestió Acadèmica i de Serveis de la Facultat de Traducció i Interpretació, per un error administratiu es realitza la 

següent modificació: 
 

On deia: ”Encarregar, amb caràcter provisional, a la senyora Loida Ibars Samaniego, gestora de 

Serveis de la Gestió Acadèmica i de Serveis de la Facultat de Traducció i Interpretació de la 
Universitat Autònoma de Barcelona (A1.22.2s), les funcions compartides de la plaça F00453 de la 
Gestió Acadèmica i de Serveis de la Facultat de Traducció i Interpretació amb efectes del 7 d’octubre 

de 2020.” 
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Ha de dir: “Encarregar, amb caràcter provisional, a la senyora Loida Ibars Samaniego, gestora de 

Serveis de la Gestió Acadèmica i de Serveis de la Facultat de Traducció i Interpretació de la 

Universitat Autònoma de Barcelona (A2.22.2s), les funcions compartides de la plaça F00453 de la 
Gestió Acadèmica i de Serveis de la Facultat de Traducció i Interpretació amb efectes del 7 d’octubre 

de 2020.” 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 13 de 
gener de 2021, per la qual es perllonga la comissió de serveis de la senyora Yolanda de Maruri Casanovas, 

funcionària de carrera de l’escala administrativa (C1.22.1), per a ocupar la plaça de secretària del Deganat de la 
Facultat de Medicina. 
 

Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 13 de 
gener de 2021, per la qual s’encarrega, amb caràcter provisional, a la senyora Silvia Martinez-Quintanilla Morilla, 
gestora econòmica de Veterinària, l’assumpció de les funcions de la plaça (F06717) de gestor/a de l’Institut de 

Ciències de l’Educació. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 13 de 
gener de 2021, per la qual s’encarrega, amb caràcter provisional, a la senyora Anna Isabel Tomàs Alonso, 

secretària de direcció de l’Administració de Lletres i de Psicologia, les funcions de la plaça (F02845) 
d’administratiu/iva responsable de la Gestió Econòmica de Lletres. 
 

Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 13 de 
gener de 2021, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Susana Mercedes Pérez Rodríguez, 
funcionària de l’escala administrativa , per ocupar la plaça F01519 (C1, nivell 21.1) a la Biblioteca de Ciència i 

Tecnologia – Administració de Centre de Ciències i Biociències. 

 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 13 de 
gener de 2021, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Montserrat Orisrtell Salva, funcionària 

de l’escala administrativa (C1), per ocupar la plaça F02243 (C1, nivell 21.1) a la Biblioteca de Ciències Socials – 
Administració de Centre de Dret i de Ciències Polítiques i Sociologia. 
 

Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 13 de 
gener de 2021, per la qual cessa la senyora Tanit Sánchez Martín per finalització del contracte d’interinitat. 
 

Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 13 de 
gener de 2021, per la qual s’adscriu en comissió de serveis, a la senyora Francisca Castro Castro, funcionària de 
l’escala administrativa, per ocupar la plaça F01907 (C1 nivell 22.1) al Departament de Física de l’Administració de 
Ciències i Biociències. 

 
Resolució del rector, de 13 de gener de 2021, per la qual es resol la convocatòria del procés selectiu extern per 
confeccionar una llista de 15 persones per cobrir substitucions, per ordre de prelació, de tècnic/a informàtic/a júnior  

(personal grup 3), amb destinació a la Unitat de Coordinació de l’Àrea de Planificació i Sistemes d’Informació: 
 

1. Lahoz Casulla, Joaquim 

2. Castro Baldellou, Luis 
3. Santos Luque, Miquel 
4. Iglesias Molina, Carlos 

5. Álvarez León, Rodrigo Alejandro 

6. Huertas Sánchez, Roger 
7. Font Segués, Jordi 
8. Moral Manera, Ramon 

9. Alonso Viciana, Daniel 
10. Guillén Baena, David 

 

Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del cap de l’Àrea de 
Gestió de Persones, de 15 de gener de 20201, per la qual s’encarrega, amb caràcter provisional, a la senyora 
Noemi Aznar Santiago, bibliotecària interina del Servei de Biblioteques, l’assumpció de part de les noves tasques de 
la Unitat web de l’Àrea de Comunicació i Promoció. 

 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 15 de 
gener de 2021, per la qual adscriu provisionalment, a la senyora Maria Elena Martin Blanco, tècnica superior laboral 

a l’Administració de Centre de la Facultat de Ciències de l’Educació i finalitza l’adscripció provisional a la Unitat de 
Gestió de la Programació i la Qualitat Acadèmiques. 
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Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 15 de 

gener de 2021, per la qual s’adscriu, en comissió de serveis, a la senyora Cristina Diaz Moscoso, funcionària de 
l’escala administrativa, per ocupar la plaça F02581 (C1, nivell 18.1) de la Unitat Integrada de Suport Administratiu 

del Departament de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 22 de 
gener de 2021, per la qual es determina la finalització de la permanència en el servei actiu, amb motiu de la seva 

jubilació, de la senyora Antonia Quinter Chica. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 22 de 

gener de 2021, per la qual es determina la finalització de la permanència en el servei actiu, amb motiu de la eva 
jubilació anticipada la de la senyora Rosa Canalda Romo. 
 

Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 22 de 
gener de 2021, per la qual es determina la finalització de la permanència en el servei actiu, amb motiu de la seva 
jubilació anticipada, de la senyora Araceli Rodríguez Ruiz. 
 

Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 22 de 
gener de 2021, per la qual es determina la finalització de la permanència en el servei actiu, amb motiu de la seva 
jubilació anticipada, de la senyora Amparo Ribalta Picó. 

 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 22 de 
gener de 2021, per la qual es dona per finalitzat el contracte de treball del senyor Miquel Espinar Berenguer, amb 

motiu de la seva jubilació. 

 
Resolució del rector, de 22 de gener de 2021, per la qual es resol la convocatòria de concurs específic, pel torn 
de trasllat i/o promoció, per a la provisió de 3 places d’administratiu/iva responsable, segons es detalla: 

 
1. Adjudicar, en el torn de promoció, la plaça d’administratiu/iva responsable (F02141) amb destinació a la 

Gestió Econòmica de Lletres i Psicologia de l’Administració de Centre de Lletres i Psicologia, a la senyora Ana 

Gutiérrez Navarro. 
 

2. Adjudicar, en el torn de promoció, la plaça d’administratiu/iva responsable (F02207), amb destinació a la 

Gestió Econòmica d’Economia i Empresa de l’Administració de Centre d’Economia i Empresa, a la senyora 
Rosa Arbós Torné. 

 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 25 de 

gener de 2021, per la qual encarrega, amb caràcter provisional, les funcions i les responsabilitats de la plaça 
(L00959) adjunt/a de l’SLiPI de la Facultat de Dret i Aulari Central, a la senyora Francisca Soldado Cano. 
 

Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 25 de 
gener de 2021, per la qual es finalitza a la senyora Maria Garcia Ramon, l’encàrrec de funcions i responsabilitats 
del lloc de treball F02553, de gestor/a de la Unitat de Despeses i Justificacions Econòmiques de l’Àrea d’Economia i 

Finances. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 26 de 

gener de 2021, per la qual nomena la senyora Carme Tost Pujol, funcionària en pràctiques de l’escala tècnica de 

gestió, per tal d’ocupar provisionalment la plaça de cap d’Unitat (F02719) (subgrup A1, nivell 24.2) , amb destinació 
a la Unitat Tècnica de Doctorat de l’Escola de Doctorat. 
 

Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 26 de 
gener de 2021, per la qual s’aplica al senyor Joan Farré Vila la situació d’excedència per incompatibilitat com a 
personal laboral per passar a funcionari en pràctiques i el nomena funcionari en pràctiques de l’escala tècnica de 

gestió per tal d’ocupar provisionalment la plaça de cap d’Unitat (F025051) (subgrup A1, nivell 24.3), amb destinació 
a la Unitat de Personal Acadèmic (Àrea de Gestió de Persones). 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 26 de 

gener de 2021, per la qual nomena la senyora Maria Dolors Fernández Montraveta, funcionària en pràctiques de 
l’escala tècnica de gestió, per tal d’ocupar provisionalment la plaça de Cap d’Unitat (F02635) (subgrup A1, nivell 
24.1), amb destinació a la Unitat d’Arxiu General i Oficina d’Assistència en Matèria de Registre de la Oficina de Gestió 

de la Informació i de la Documentació. 
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Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 26 de 

gener de 2021, per la qual nomena el senyor Josep Franquesa Sobrino, funcionari en pràctiques de l’escala tècnica 

de gestió, per tal d’ocupar la plaça de cap d’Unitat (F01119) (subgrup A1, nivell 24.2), amb destinació a la Unitat 
de Despeses i Justificacions Econòmiques de l’Àrea d’Economia i Finances. 

 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 26 de 
gener de 2021, per la qual nomena la senyora Meritxell Alcolea Pares, funcionària en pràctiques de l’escala tècnica 
de gestió, per tal d’ocupar provisionalment la plaça de cap d’Unitat (F01277) (subgrup A1, nivell 24.2), amb 

destinació a la Unitat d’Obres, Inversions i Manteniment  de l’Àrea de Serveis Logístics i d’Administració. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 26 de 

gener de 2021, per la qual nomena el senyor Tomàs Fabregat Anglès, funcionari en pràctiques de l’escala tècnica 
de gestió, per tal d‘ocupar provisionalment la plaça de cap de Biblioteca (F03367) (subgrup A1, nivell 24.1), amb 
destinació a la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General. 

 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 26 de 
gener de 2021, per la qual nomena el senyor Albert Solàs Molina, funcionari en pràctiques de l’escala tècnica de 
gestió, per tal d’ocupar provisionalment la plaça de cap d’Unitat (F02301) (subgrup A1, nivell 25), amb destinació a 

la Unitat de Nòmines de l’Àrea de Gestió de Persones. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 26 de 

gener de 2021, per la qual nomena la senyora Magdalena Garcia-Pardo Sánchez, funcionària en pràctiques de 
l’escala tècnica de gestió, per tal d’ocupar provisionalment la plaça de cap d’Unitat (F01279) (subgrup A1, nivell 
24.2), amb destinació a la Unitat d’Administració de l’Àrea de Serveis Logístics i Administració. 

 

Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 29 de 
gener de 2021, per la qual es determina la finalització de la permanència en el servei actiu, amb motiu de la seva 
jubilació anticipada, de la senyora Trinidad Montiel Rayo. 

 
Resolució del capo de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 29 de 
gener de 2021, per la qual modifica la categoria laboral del senyor Abraham Merchan Arrondo, en aplicació de la 

transformació del seu lloc de treball L08347 (LG1EE) de responsable tècnic de projectes (Infraestructura TIC i 
Serveis) de la Unitat de planificació de l’Àrea de Planificació de Sistemes d’Informació. 
 

Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 29 de 
gener de 2021, per la qual nomena a la senyora Montserrat Alegre Mena, funcionària en pràctiques de l’escala 
tècnica, per tal d’ocupar provisionalment la plaça de tècnic/a de Relacions Internacionals (F05047) (subgrup A1, 
nivell 22.1), amb destinació a l’Àrea de Relacions Internacionals. 

 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 29 de 
gener de 2021, per la qual modifica la categoria laboral de la senyora Erika Constantino Aguilella, en aplicació de 

la transformació del seu lloc de treball L08341 (LG1EO) de tècnica d’àmbit (Infraestructura TIC i Serveis) de la 
Unitat de Planificació de l’àrea de Planificació de Sistemes d’Informació. 
 

Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 29 de 
gener de 2021, per la qual modifica la categoria laboral del senyor Ivan Sibilla Garcia, en aplicació de la 
transformació del seu lloc de treball L08357 (LG1EO) de tècnic d’àmbit (Infraestructura TIC i Serveis) de la Unitat 

de Planificació de l’Àrea de Planificació de Sistemes d’Informació. 

 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 29 de 
gener de 2021, per la qual es modifica la categoria laboral del senyor Alberto Arenas Toledo, en aplicació de la 

transformació del seu lloc de treball L08347 (LG1EE) de responsable tècnic de projectes (Infraestructures TIC i 
Serveis) de la Unitat de Planificació de l’Àrea de Planificació de Sistemes d’Informació. 
 

Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 29 de 
gener de 2021, per la qual es modifica la categoria laboral del senyor Daniel Dueñas Ruiz, en aplicació de la 
transformació laboral del seu lloc de treball L08343 (LG1EE) de responsable tècnic de projectes (Infraestructura TIC 
i Serveis) de la Unitat de planificació de l’Àrea de Planificació de Sistemes d’Informació. 

 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 29 de 
gener de 2021, per la qual es modifica la categoria laboral del senyor Jaume Rocarias Oraa en aplicació de la 

transformació del seu lloc de treball L08353 (LG1EH) de responsable d’àmbit (Infraestructura TIC i Serveis) de la 
Unitat de Planificació de l’Àrea de Planificació de Sistemes d’Informació. 
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