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I.  Disposicions generals i acords  

d’òrgans col·legiats d’àmbit general 

 

 
 

I.1. Consell Social 
[tornar a l’índex] 

 

 
Acord 01/2021, de 25 de febrer, del Plenari del Consell Social 
 

S'acorda 
Aprovar l'acta de la sessió plenària del dia 17 de desembre de 2020. 

 
 

Acord 02/2021, de 25 de febrer, del Plenari del Consell Social 
 
Exposició de motius 

Vista la proposta de la vicerectora de Qualitat i d’Acreditació Acadèmica  de supressió d’un títol de grau de la UAB 
que ha estat presentada pel centre corresponent (document 1). 
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 88.b de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 

Vist el que disposa l’article 173 del Estatus de la UAB sobre la supressió de titulacions de grau pròpies de la UAB. 
Vist l’article 29.1.a del reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
Vist que en la reunió del Consell de Govern de la UAB de 4 de febrer de 2021 s’ha pres l’acord 6/2021, en virtut del 

qual s’ha aprovat la proposta de supressió de títols de grau per elevar-la al Consell Social. 
Vist l’acord CA 03/2021 pres en la reunió de la Comissió Acadèmica del Consell Social de 16 de febrer, que estableix 
el següent: Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) Aprovar la 

supressió del títol de grau en Estudis Anglesos. 2) Encarregar la vicerectora de Qualitat i d’Acreditació Acadèmica 
l'execució i el seguiment del punt primer d’aquest acord. 3)  Comunicar el present acord a la vicegerent d'Ordenació 
Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 
Atesa la proposta de la vicerectora de Qualitat i d’Acreditació Acadèmica. 

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

S’acorda 
1)  Aprovar la supressió del títol de grau en Estudis Anglesos.    
2)  Encarregar la vicerectora de Qualitat i d’Acreditació Acadèmica l'execució i el seguiment del punt primer d’aquest 

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

 

 
Acord 03/2021, de 25 de febrer, del Plenari del Consell Social 
 

 Exposició de motius 
Atesa la proposta de la Vicerectora d’Estudis i d’innovació Docent de creació d’un títol propi en Intel·ligència Artificial 
(nivell grau) i la documentació justificativa que acredita que la proposta reuneix els requisits exigits per la UAB per 

a la creació d’aquest tipus de títol. (document 1) 
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
Vistos els articles 64.f i 171.1 dels Estatuts de la UAB sobre la creació de titulacions pròpies de la UAB. 

Vist l’article 29.1.a del reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
Vist que en la reunió del Consell de Govern de la UAB de 4 de maig de 2021 s’ha pres l’acord 7/2021 sobre la 
proposta de creació de títol propi (nivell grau) per elevar-la al Consell Social. 

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

     1) Aprovar la creació del títol propi (nivell grau)   Intel·ligència Artificial / Artificial Intelligence.  
     2) Encarregar a la vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent l'execució i el seguiment de l’acord primer. 

     3) 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 04/2021, de 25 de febrer, del Plenari del Consell Social 
 
Exposició de motius 

Atesa la proposta de la vicerectora de Qualitat i d’Acreditació Acadèmica per a la supressió de títols de màster 
universitari que han estat presentades pels centres corresponents (document 1, document 2, document 3 ). 
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 

4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
Vist el que disposa el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 
universitaris oficials. 
Vist el que disposa l’article 64.e dels Estatus de la UAB sobre la creació de títols universitaris oficials. 

Vist l’article 88.b de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
Vist l’article 29.1.b del Reglament de funcionament i organització del Consell Social de la UAB. 
Vist que en la reunió del Consell de Govern de la UAB de 4 de febrer de 2021 s’ha aprovat l’acord 8/2021 sobre la 

proposta d’extinció de títols de màster universitari per elevar-la al Consell Social. 
 Vist l’acord CA 05/2021 pres en la reunió de la Comissió Acadèmica de 16 de febrer de 2021 que estableix: Informar 
favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) Aprovar l’extinció dels títols de màster 

universitaris següents: Arqueologia Clàssica. Estudis Territorials i de la Població.  

Prehistòria, Antiguitat i Edat Mitjana.2) Encarregar a la vicerectora de Qualitat i d’Acreditació Acadèmica l'execució 
i el seguiment del punt primer d’aquest acord. 3) Comunicar el present acord a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, 
per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 

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

 
S’acorda 
     1) Aprovar l’extinció dels títols de màster universitaris següents: 

         a) Arqueologia Clàssica.  
         b) Estudis Territorials i de la Població.  
         c) Prehistòria, Antiguitat i Edat Mitjana.  
     2) Encarregar a la vicerectora de Qualitat i d’Acreditació Acadèmica l'execució i el seguiment del punt primer 

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

 
 4.5.  Creació i modificació de títols de diploma de postgrau. 
 

Acord 05/2021, de 25 de febrer, del Plenari del Consell Social 
 
Exposició de motius 

Ateses les peticions de creació i modificació de títols de diploma de postgrau que han estat presentades a l’Escola 

de Postgrau, i atesa la documentació justificativa corresponent que acredita que les propostes de creació reuneixen 
els requisits exigits per la UAB per a la creació i modificació d'aquest tipus de títols (document 1, document 2) 
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 

4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
Vistos els articles 64.f i 171.1 dels Estatuts de la UAB sobre la creació de titulacions pròpies de la UAB. 
Vist l’article 29.1.a del reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 

Vist l’acord  9/2021  pres en la reunió del Consell de Govern de 4 de febrer  en relació a la proposta de creació i 
modificació de diplomes de postgrau per elevar-la al Consell Social. 
Vist l’acord CA 06/2021 pres en la reunió de la Comissió Acadèmica del Consell Social del  16 de febrer de 2021, 
que estableix: Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) Aprovar la 

creació del títol de Diploma de postgrau en Investigació, Gestió dels Accidents de Trànsit i Seguretat . 2)Aprovar la 
modificació del títol de Diploma de postgrau en Curadoria, Pràctiques Creatives i Espais Temporal, que passa a 
denominar-se Diploma de postgrau en EXPOSICIONS, Curadoria, pràctiques creatives i espais temporals. 

3)Encarregar a la vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent l'execució i el seguiment dels  punts primer i segon 
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d’aquest acord. 4) Comunicar el present acord a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 

mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 

Atesa la proposta de la vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent. 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.   

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, i la documentació continguda en la part expositiva,  
 
S’acorda  
     1) Aprovar la creació del títol de Diploma de postgrau en Investigació, Gestió dels Accidents de Trànsit i Seguretat. 

     2) Aprovar la modificació del títol de Diploma de postgrau en Curadoria, Pràctiques Creatives i Espais Temporal, 
que passa a denominar-se Diploma de postgrau en EXPOSICIONS, Curadoria, pràctiques creatives i espais 
temporals.  

     3) Encarregar a la vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent l'execució i el seguiment dels  punts primer i segon 
d’aquest acord. 
     4) Comunicar el present acord a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 

necessàries per a fer-lo efectiu. 
 

 
Acord 06/2021, de 25 de febrer, del Plenari del Consell Social 

 
Exposició de motius 
Vist l’article 89.f de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 

Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB. 
Vist l’informe de necessitats de tresoreria presentat per la gerència i la Vicegerència d’Economia de la UAB i el pla 
de tresoreria per a l’any 2021 (document 1). 

Vista l’acord CE 05/2021pres per la Comissió Econòmica del Consell Social de 12 de febrer, que estableix el següent: 

Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) Acordar, perquè sigui 
autoritzat pel Govern de la Generalitat de Catalunya, que la UAB formalitzi operacions d’endeutament a curt termini, 
amb la contractació d’una o vàries pòlisses de crèdit, fins a un import màxim de 32,9 milions d’euros, d’acord amb 

el termini i les característiques de cost màxim d’operació, incloent comissions i altres despeses, que acordi el Govern 
de la Generalitat de Catalunya. 2) Les condicions financeres i de venciment de les operacions d’endeutament a curt 
termini contractades s’informaran als òrgans corresponents  del Consell Social. 3) Comunicar aquest acord al Gerent 

i a la vicegerent d’Economia, per tal que es duguin a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  
 

S’acorda 
     1) Acordar, perquè sigui autoritzat pel Govern de la Generalitat de Catalunya, que la UAB formalitzi operacions 
d’endeutament a curt termini, amb la contractació d’una o vàries pòlisses de crèdit, fins a un import màxim de 32,9 
milions d’euros, d’acord amb el termini i les característiques de cost màxim d’operació, incloent comissions i altres 

despeses, que acordi el Govern de la Generalitat de Catalunya. 
     2) Les condicions financeres i de venciment de les operacions d’endeutament a curt termini contractades 
s’informaran als òrgans corresponents  del Consell Social. 

     3) Comunicar aquest acord al Gerent i a la vicegerent d’Economia, per tal que es duguin a terme les mesures 
necessàries per a fer-lo efectiu.  
 

Acord 07/2021, de 25 de febrer, del Plenari del Consell Social 
 
Exposició de motius 

Vist el que disposa l’article 53 del VIè Conveni col·lectiu del PAS laboral de les universitats publiques catalanes pel 

que fa a la indemnització compensatòria per  jubilació. 
 Atès que la disposició addicional sisena de la Llei 5/2012 de 20 de març, de mesures fiscals i financeres  i 
administratives i de creació de l’impost sobre estades en establiments turístics, del Parlament de Catalunya, sobre 

“suspensió de les millores directes de la prestació econòmica d’Incapacitat temporal i dels sistemes de premis per 
vinculacions a l’antiguitat” la qual va  regular que quedaven suspesos els acords, pactes i convenis col·lectius que 
estableixin qualsevol sistema de premis de vinculats als anys de servei consistents en la percepció de quantitats en 

metàl·lic. 
 Atès que la UAB en aplicació de l’esmentada norma i d’acord amb les Instruccions rebudes per part de la Generalitat 
de Catalunya va suspendre l’abonament de les indemnitzacions compensatòries regulades a l’article 53 
del VIè Conveni. 

 Atès que el Tribunal Suprem en sentència dictada el 18 d’octubre de 2016 aplicable a totes les universitats públiques 
catalanes va considerar que les quantitats que establien l’article 53.2 de l’esmentat Conveni Col·lectiu tenen la 
consideració de millores voluntàries de la pensió de jubilació de la Seguretat Social i, per tant, no els  resulta 

d’aplicació el que regula  la DA 6ena de la Llei 5/2012. 
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 Vist l’acord de Consell Social  de 12 de febrer de 1993 mitjançant el qual es va aprovar el Pacte signat en data 23 

de desembre de 1992 entre la Gerència i la Junta de PAS Funcionari de la UAB mitjançant el qual s’establia, entre 

d’altres, la creació d’un fons intern per cobrir les indemnitzacions per a la jubilació del personal esmentat amb un 
import, com a mínim, igual al fixat per l’article 53 del Conveni Col·lectiu del PAS Laboral. 

 Vist que els jutjats del contenciós-administratiu van dictar sentències en el sentit que la DA 6ena de la Llei 5/2012 
no anul·lava el dret a percebre la corresponent indemnització per jubilació del personal PAS Funcionari, ja que no 
es tracta d’un premi per antiguitat, sinó que els anys de prestació de servei s’utilitzen només per determinar el 
càlcul de la quantia a percebre i que, per tant, el pacte de 23 de desembre de 1992 continuava vigent. 

Vist que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha començat a notificar a la UAB la inadmissió d’alguns dels 
recursos de cassació i d’apel·lació interposats per la Universitat contra les esmentades sentències imposant la 
corresponent condemna en costes. 

 Atès que l’esmentat Tribunal manté un criteri ferm i inamovible en sentit contrari als arguments de la UAB sobre la 
problemàtica plantejada, a la Universitat  no li ha quedat cap altra opció processal que desistir dels recursos 
interposats pendents de resolució per tal d’evitar l’esmentada condemna en costes. 

Atès que  les quantitats fixades per les resolucions judicials dictades fins a 31 de desembre de 2020 i aquelles que 
han estat reclamades per via administrativa fins la mateixa data han generat un deute exigible a la UAB  i imputable 
a l’exercici 2020. 
 Atesa la necessitat de fixar els criteris d’aplicació pel que fa a l’esmentada  indemnització compensatòria per a la 

pensió de jubilació del personal PAS Funcionari que s’hagi meritat fins a 31 de desembre de 2020. 
Vist l’acord 4/2021 pres pel Consell de Govern de 4 de febrer, en virtut del qual s’acorda: PRIMER. Informar 
favorablement pel que fa als criteris d’aplicació de la indemnització compensatòria per a la pensió de jubilació del 

personal PAS Funcionari  regulada a l’article 53 del VI Conveni Col·lectiu del PAS Laboral de les universitats públiques 
Catalanes i l’acord de data 23 de desembre de 1992 signat entre la Gerència i la Junta de PAS Funcionari, mentre 
duri la seva vigència,  en els termes següents: a) Acordar que el Personal PAS Funcionari de la UAB  que es jubili  té 

dret a percebre la millora voluntària per la pensió regulada a l’article 53.2 del VI Conveni Col·lectiu sempre i quan 

complexin amb els requisits que exigeix l’esmentada normativa;  b)    Acordar l’abonament de la millora voluntària 
per a la pensió al personal PAS Funcionari meritada amb anterioritat a 31 de desembre de 2020 i que ho hagin 
sol·licitat en via administrativa  o contenciosa-administrativa, les quals han generat un deute exigible i imputable a 

l’exercici de 2020, sempre i quan compleixin amb els requisits que exigeix l’article 53.2 del VI Conveni Col·lectiu i 
no hagi prescrit el seu dret; SEGON. Elevar aquest acord al Consell Social perquè exerceixi els seves competències; 
TERCER. Encarregar al gerent l’execució i el seguiment d’aquests acords. 

Vista l’acord CE 06/2021pres per la Comissió Econòmica del Consell Social de 12 de febrer, que estableix el següent: 
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) Aprovar els criteris d’aplicació 
de la indemnització compensatòria per a la pensió de jubilació del personal PAS Funcionari  regulada a l’article 53 

del VI Conveni Col·lectiu del PAS Laboral de les universitats públiques Catalanes i l’acord de data 23 de desembre 
de 1992 signat entre la Gerència i la Junta de PAS Funcionari, mentre duri la seva vigència,  en els termes següents: 
a) Acordar que el Personal PAS Funcionari de la UAB  que es jubili  té dret a percebre la millora voluntària per la 
pensió regulada a l’article 53.2 del VI Conveni Col·lectiu sempre i quan complexin amb els requisits que exigeix 

l’esmentada normativa. b)Acordar l’abonament de la millora voluntària per a la pensió al personal PAS Funcionari 
meritada amb anterioritat a 31 de desembre de 2020 i que ho hagin sol·licitat en via administrativa  o contenciosa-
administrativa, les quals han generat un deute exigible i imputable a l’exercici de 2020, sempre i quan compleixin 

amb els requisits que exigeix l’article 53.2 del VI Conveni Col·lectiu i no hagi prescrit el seu dret. 2) Encarregar al 
gerent l’execució i el seguiment d’aquest acord. 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 

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

     1) Aprovar els criteris d’aplicació de la indemnització compensatòria per a la pensió de jubilació del personal PAS 

Funcionari  regulada a l’article 53 del VI Conveni Col·lectiu del PAS Laboral de les universitats públiques Catalanes i 
l’acord de data 23 de desembre de 1992 signat entre la Gerència i la Junta de PAS Funcionari, mentre duri la seva 
vigència,  en els termes següents: 

         a)  Acordar que el Personal PAS Funcionari de la UAB  que es jubili  té dret a percebre la millora voluntària 
per la pensió regulada a l’article 53.2 del VI Conveni Col·lectiu sempre i quan compleixin amb els requisits que 
exigeix l’esmentada normativa. 

         b) Acordar l’abonament de la millora voluntària per a la pensió al personal PAS Funcionari meritada amb 
anterioritat a 31 de desembre de 2020 i que ho hagin sol·licitat en via administrativa  o contenciosa-administrativa, 
les quals han generat un deute exigible i imputable a l’exercici de 2020, sempre i quan compleixin amb els requisits 
que exigeix l’article 53.2 del VI Conveni Col·lectiu i no hagi prescrit el seu dret. 

     2) Encarregar al gerent l’execució i el seguiment d’aquest acord. 
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I.2. Comissions del Consell Social 

 

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

 
Acord 01/2021, de 16 de febrer, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 
 

Aprovar l’acta de la sessió de la Comissió Acadèmica reunida el dia 4 de novembre de 2020. 
  
Acord 02/2021, de 16 de febrer, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 

 
Exposició de motius 
Vista la normativa sobre el règim de permanència als estudis oficials de grau i de màster de la UAB aprovada pel 

Consell Social el dia 20 de juny de 2011. 
Atès l’article 30.3.b del Reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
Vist el recurs i les al·legacions presentades sobre règim de permanència pels alumnes següents: 

1. NIA 1522234, estudiant de Grau en Educació Primària, segons consta en el document 1. 

2. NIA 1487219, estudiant de Màster Universitari en Psicopedagogia, segons consta en el document 2. 
3. NIA 1300771, estudiant de Màster Universitari en Gestió Pública, segons consta en el document 3. 
4. NIA 1266971, estudiant de Màster Universitari en Egiptologia, segons consta en el document 4. 

5. NIA 2101103, estudiant de Màster Universitari en Estudis Anglesos Avançats, segons consta en el document 
5. 

6. NIA1499955, estudiant de Màster Universitari en Estudis Teatrals, segons consta en el document 6. 

7. NIA 1302580, estudiant de Grau en Filosofia, segons consta en el document 7. 

8. NIA 1197444, estudiant de Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicació, segons consta en el 
document 8. 

9. NIA 1483562, estudiant de de  Màster Universitari en Ecologia Terrestre i Gestió de la Biodiversitat, segons 

consta en el document 9. 
10. NIA 1432826, estudiant Grau en Llengua i Literatura Espanyoles, segons consta en el document 10. 
11. NIA1276960, estudiant de Màster Universitari en Microbiologia, segons consta en el document 11. 

12. NIA1415834, estudiant de Màster Universitari en Egiptologia, segons consta en el document 12. 
13. NIA1341251, estudiant de Màster Universitari en Gestió Aeronàutica, segons consta en el document 13. 

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

 
S’acorda  

1.  Emetre un informe desfavorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de 
continuïtat dels estudis de grau en Educació Primària, presentat per l’estudiant amb NIA 1522234 de la 

Facultat de Ciències de l’Educació, per tal de donar acompliment al que estableixen els articles 5.2 de la 
Normativa sobre Règim de Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i considerar que 
les al·legacions que ha fet l’estudiant no justifiquen la concessió d’una autorització de matrícula pel curs 

2020/2021. I per tant, no autoritzar que l’alumne pugui matricular-se en el curs 2020-2021. 
2.  Emetre un informe favorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat 

dels estudis de Màster Universitari en Psicopedagogia, presentat per l’estudiant amb NIA 1487219 de la 

Facultat de Ciències de l’Educació, per tal de donar acompliment al que estableixen els articles 3.3 i 3.8 de 
la Normativa sobre Règim de Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i considerar 
que les al·legacions que ha fet l’estudiant justifiquen la concessió d’una autorització de matrícula de 

l’assignatura Treball de Fi de Màster, i per tant, autoritzar que l’alumna pugui matricular-se en el curs 2020-

2021. 
3.  Emetre un informe desfavorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de 

continuïtat dels estudis en Màster Universitari en Gestió Pública, presentat per l’estudiant amb NIA 1300771 

de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia de la UAB, per tal de donar acompliment al que 
estableixen l’article 4.4 de la Normativa sobre Règim de Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster 
de la UAB, i considerar que les al·legacions que ha fet l’estudiant no justifiquen la concessió d’una autorització 

de continuïtat dels estudis de en Màster Universitari en Gestió Pública. I per tant, no autoritzar que l’alumne 
pugui matricular-se en el curs 2020-2021. 

4. Emetre un informe favorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat 
dels estudis de Màster Universitari en Egiptologia, presentat per l’estudiant amb NIA 1266971  de la Facultat 

de Filosofia i Lletres de la UAB, per tal de donar acompliment al que estableixen l’article 4.4 i 4.5 de la 
Normativa sobre Règim de Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i considerar que 
les al·legacions que ha fet l’estudiant justifiquen la concessió d’una autorització de continuïtat dels estudis 

de Màster Universitari en Egiptologia. I per tant, autoritzar que l’alumna pugui matricular-se en el curs 2020-
2021. 
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5. Emetre un informe favorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat 

dels estudis de Màster Universitari en Estudis Anglesos Avançats, presentat per l’estudiant amb NIA 

2101103  de la Facultat de Filosofia i Lletres de la UAB, per tal de donar acompliment al que estableixen 
l’article 4.4 de la Normativa sobre Règim de Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB, 

i considerar que les al·legacions que ha fet l’estudiant justifiquen la concessió d’una autorització de 
continuïtat dels estudis de Màster Universitari en Estudis Anglesos Avançats. I per tant, autoritzar que 
l’alumna pugui matricular-se en el curs 2020-2021. 

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

dels estudis de Màster Universitari en Estudis Teatrals, presentat per l’estudiant amb NIA 1499955  de la 
Facultat de Filosofia i Lletres de la UAB, per tal de donar acompliment al que estableixen l’article 4.4 de la 
Normativa sobre Règim de Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i considerar que 

les al·legacions que ha fet l’estudiant justifiquen la concessió d’una autorització de continuïtat dels estudis 
de Màster Universitari en Estudis Teatrals. I per tant, autoritzar que l’alumna pugui matricular-se en el curs 
2020-2021. 

7. Emetre un informe favorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat 
dels estudis de grau en Filosofia, presentat per l’estudiant amb NIA 1302580 de la Facultat de Filosofia i 
Lletres, per tal de donar acompliment al que estableixen els articles 3.3 i 3.8 de la Normativa sobre Règim 
de Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i considerar que les al·legacions que ha 

fet l’estudiant justifiquen la concessió d’una autorització de matrícula de l’assignatura 100323 Treball de Fi 
de Grau, i per tant, autoritzar que l’alumne pugui matricular-se en el curs 2020-2021. 

8. Emetre un informe desfavorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de 

continuïtat dels estudis de Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicacions, presentat per l’estudiant 
amb NIA 1197444  de l’Escola d’Enginyeria de la UAB, per tal de donar acompliment al que estableixen 
l’article 4.4 i 4.5 de la Normativa sobre Règim de Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la 

UAB, i considerar que les al·legacions que ha fet l’estudiant no justifiquen la concessió d’una autorització de 

continuïtat dels estudis de Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicacions. I per tant, no autoritzar 
que l’alumne pugui matricular-se en el curs 2020-2021. 

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

dels estudis de Màster Universitari en Ecologia Terrestre i Gestió de la Biodiversitat, presentat per l’estudiant 
amb NIA 1483562  de la Facultat de Biociències de la UAB, per tal de donar acompliment al que estableixen 
l’article 4.4 de la Normativa sobre Règim de Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB, 

i considerar que les al·legacions que ha fet l’estudiant justifiquen la concessió d’una autorització de 
continuïtat dels estudis de Màster Universitari en Ecologia Terrestre i Gestió de la Biodiversitat. I per tant, 
autoritzar que l’alumna pugui matricular-se en el curs 2020-2021. 

10. Emetre un informe favorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat 
dels estudis de grau en Llengua i Literatura Espanyoles, presentat per l’estudiant amb NIA 1432826 de la 
Facultat de Filosofia i Lletres, per tal de donar acompliment al que estableixen els articles 3.3 i 3.8 de la 
Normativa sobre Règim de Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i considerar que 

les al·legacions que ha fet l’estudiant justifiquen la concessió d’una autorització de matrícula de l’assignatura 
100583 Sintaxi de l’Espanyol: l’Oració Simple.  i per tant, autoritzar que l’alumna pugui matricular-se en el 
curs 2020-2021. 

11. Emetre un informe favorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat 
dels estudis de grau en Microbiologia, presentat per l’estudiant amb NIA 1276960 de la Facultat de 
Biociències, per tal de donar acompliment al que estableixen els articles 3.3 i 3.8 de la Normativa sobre 

Règim de Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i considerar que les al·legacions 
que ha fet l’estudiant justifiquen la concessió d’una autorització de matrícula de l’assignatura 100976 
Laboratori Integrat V i per tant, autoritzar que l’alumne pugui matricular-se en el curs 2021-2022, atès que 

es tracta d’una assignatura de primer semestre. 

12. Emetre un informe favorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat 
dels estudis de Màster Universitari en Egiptologia, presentat per l’estudiant amb NIA 1415834  de la Facultat 
de Filosofia i Lletres de la UAB, per tal de donar acompliment al que estableixen l’article 4.4 i 4.5 de la 

Normativa sobre Règim de Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i considerar que 
les al·legacions que ha fet l’estudiant justifiquen la concessió d’una autorització de continuïtat dels estudis 
de Màster Universitari en Egiptologia. I per tant, autoritzar que l’alumna pugui matricular-se en el curs 2020-

2021. 
13. Emetre un informe favorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat 

dels estudis de Màster oficial en Màster Universitari Gestió Aeronàutica,  presentat per l’estudiant amb NIA 
1341251  de l’Escola d’Enginyeria de la UAB, per tal de donar acompliment al que estableixen l’article 4.4 

de la Normativa sobre Règim de Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i considerar 
que les al·legacions que ha fet l’estudiant justifiquen la concessió d’una autorització de continuïtat dels 
estudis de Màster oficial en Gestió Aeronàutica. I per tant, autoritzar que l’alumna pugui matricular-se  en 

el curs 2020-2021. 
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Acord 03/2021, de 16 de febrer, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 

 

Exposició de motius 
Vista la proposta de la vicerectora de Qualitat i d’Acreditació Acadèmica de supressió d’un títol de grau de la UAB 

que ha estat presentada pel centre corresponent (document 1). 
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 el que disposa l’article 172 del Estatus de la UAB sobre la supressió d’ensenyaments que condueixen a l’obtenció 
de títols oficials. 

Vist l’article 88.b de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
Vist l’article 29.1.a del reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
Vist que en la reunió del Consell de Govern de la UAB de 4 de febrer de 2021 s’ha pres l’acord 6/2021 que estableix: 

PRIMER.- Aprovar la supressió del títol de grau següent:   Estudis Anglesos. SEGON.- Elevar l'aprovació de la 
supressió del títol de grau al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències. TERCER.- Encarregar a la 
vicerectora de Qualitat i d’Acreditació Acadèmica l'execució i el seguiment dels acords primer i segon.  QUART.- 
Comunicar els presents acords a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 

necessàries per a fer-los efectius.  
Atesa la proposta de la vicerectora de Qualitat i d’Acreditació Acadèmica. 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 

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

1) Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 

2) Aprovar la supressió del títol de grau en Estudis Anglesos.  
3)  Encarregar la vicerectora de Qualitat i d’Acreditació Acadèmica l'execució i el seguiment del punt primer d’aquest 
acord. 

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

  
Acord 04/2021, de 16 de febrer, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 
 

Exposició de motius 
Vista la proposta de la Vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent de creació d’un títol propi en Intel·ligència Artificial 
(nivell grau) i atesa la documentació justificativa corresponent que acredita que la proposta reuneix els requisits 
exigits per la UAB per a la creació d’aquest tipus de títol (document 1). 

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,  171.1i 173 dels Estatuts de la UAB sobre la creació de titulacions pròpies de la 

UAB. 
Vist l’article 29.1.b del Reglament de funcionament i organització del Consell Social de la UAB. 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 

Vist l’acord 7/2021 pres en la reunió del Consell de Govern de 4 de maig que estableix el següent: PRIMER.- Aprovar 
la creació del títol propi  (nivell grau) següent: Intel·ligència Artificial / Artificial Intelligence SEGON: Elevar 
l’aprovació de la creació del títol propi en Intel·ligència Artificial (nivell grau) al Consell Social per tal que exerceixi 

les seves competències. TERCER. Encarregar a la vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent l’execució i el seguiment 

dels acords primer i segon. QUART. Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal 
que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  

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

1) Aprovar la creació del títol propi (nivell grau)   Intel·ligència Artificial / Artificial Intelligence.  
2) Encarregar a la vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent l'execució i el seguiment de l’acord primer. 
3) 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 05/2021, de 16 de febrer, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 

 
Exposició de motius 
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Vista la proposta de la vicerectora de Qualitat i d’Acreditació Acadèmica per a les propostes de supressió de títols 

de màster universitari que han estat presentades pels centres corresponents (document 1, document 2, 

document 3). 
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 88.b de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. Vist el que disposa l’article 173 del 

Estatus de la UAB sobre la supressió de titulacions de grau pròpies de la UAB. 
Vist l’article 29.1.a del reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
Vist que en la reunió del Consell de Govern de la UAB de 4 de febrer de 2021 s’ha pres l’acord 8/2021, que estableix: 

PRIMER.- Aprovar l’extinció dels títols de màster universitaris següents: Arqueologia Clàssica; Estudis Territorials i 
de la Població; Prehistòria, Antiguitat i Edat Mitjana. SEGON Elevar l'aprovació de l’extinció dels títols de màster 
universitari al Consell Social per tal que exerceixi les  seves  competències.  TERCER.-  . Encarregar  a  la  vicerectora 

Qualitat  i d’Acreditació Acadèmica l'execució i el seguiment dels acords primer i segon. QUART.- Comunicar els 
presents acords a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-
los efectius. 
Atesa la proposta de la vicerectora de Qualitat i d’Acreditació Acadèmica. Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 

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

Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
1)  Aprovar l’extinció dels títols de màster universitaris següents: 
      a) Arqueologia Clàssica. 

      b) Estudis Territorials i de la Població.  

     c) Prehistòria, Antiguitat i Edat Mitjana.  
2)  Encarregar  a   la   vicerectora  de   Qualitat  i   d’Acreditació  Acadèmica l'execució i el seguiment del punt 
primer d’aquest acord. 

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

  
Acord 06/2021, de 16 de febrer, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 
 

 Exposició de motius 
Ateses les peticions de creació i modificació de títols de diploma de postgrau que han estat presentades a l’Escola 
de Postgrau, i atesa la documentació justificativa corresponent que acredita que les propostes de creació reuneixen 
els requisits exigits per la UAB per a la creació i modificació d'aquest tipus de títols (document 1, document 2). 

Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
Vistos els articles 64.f i 171.1 dels Estatuts de la UAB sobre la creació de titulacions pròpies de la UAB. 

Vist l’article 29.1.a del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
st que en la reunió del Consell de Govern de la UAB de 4 de febrer de 2021 s’ha pres l’acord 9/2021, que estableix: 
PRIMER Aprovar la creació del títol de diploma de postgrau següent: Diploma de postgrau en Investigació, Gestió 

dels Accidents de Trànsit i Seguretat Viària SEGON . Aprovar la modificació del títol de diploma de postgrau 
següent:  Diploma de postgrau en Curadoria, Pràctiques Creatives i Espais Temporals, que passa a denominar-se 
diploma de postgrau en EXPOSICIONS. Curadoria, pràctiques creatives i espais temporals. TERCER. Elevar 

l'aprovació de la creació i de la modificació de títols de diploma de postgrau propis al Consell Social per tal que 

exerceixi les seves competències. QUART: Encarregar a la vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent l’execució i el 
seguiment dels acords primer a tercer. CINQUÈ. Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació 
Acadèmica per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius. 

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

 
S’acorda 
Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
1) Aprovar la creació del títol de Diploma de postgrau en Investigació, Gestió dels Accidents de Trànsit i Seguretat 

2) Aprovar la modificació del títol de Diploma de postgrau en Curadoria, Pràctiques Creatives i Espais Temporal, que 
passa a denominar-se Diploma de postgrau en EXPOSICIONS, Curadoria, pràctiques creatives i espais temporals. 
3) Encarregar a la vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent l'execució i el seguiment dels  punts primer i segon 

d’aquest acord. 
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4) Comunicar el present acord a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 

necessàries per a fer-lo efectiu. 

  
 

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

 

Acord 03/2021, de 12 de febrer, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
S'acorda  

 
Aprovar l’acta de la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el dia 28 de gener de 2021. 

 
 

Acord 04/2021, de 12 de febrer, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 

Vista la proposta presentada per la Vicegerència de Recerca, en relació a l’aprovació, si escau, de les tarifes dels 
laboratoris de prestació de serveis següents: Servei d’Endocrinologia i Radioimmunoanàlisi, Servei de Psicologia i 
Logopèdia, i Servei d’Anàlisis i Aplicacions Microbiològiques. 

Vist l’informe justificatiu per a l’aprovació de les tarifes al Consell Social presentat per la Vicegerència de Recerca 
(document 0). 
Atès l’article 28.3 apartat c, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
Atès l’acord número CE 68/2020 que deixa sense efecte l’acord 16 bis/2008 pres per la Comissió Econòmica del 

Consell Social de 19 de juny. 

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

S'acorda 
1) Aprovar les tarifes per a l’any 2021 dels laboratoris de prestació de serveis següents: 
     a) Servei de Psicologia i Logopèdia, d’acord amb el que consta en el document 1. 

     b) Servei d’Anàlisis i Aplicacions microbiològiques, d’acord amb el que consta en el document 2. 
2) Comunicar el present acord al vicegerent de Recerca, per tal que es duguin a terme les mesures necessàries per 
a fer-lo efectiu. 

 

Acord 05/2021, de 12 de febrer, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 

Vist l’article 89.f de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 
Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB. 
Vist l’informe de necessitats de tresoreria presentat per la gerència i la Vicegerència d’Economia de la UAB i el pla 

de tresoreria per a l’any 2021 (document 1). 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  
 
S’acorda 

Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
1) Acordar, perquè sigui autoritzat pel Govern de la Generalitat de Catalunya, que la UAB formalitzi operacions 
d’endeutament a curt termini, amb la contractació d’una o vàries pòlisses de crèdit, fins a un import màxim de 32,9 

milions d’euros, d’acord amb el termini i les característiques de cost màxim d’operació, incloent comissions i altres 
despeses, que acordi el Govern de la Generalitat de Catalunya. 
2) Les condicions financeres i de venciment de les operacions d’endeutament a curt termini contractades 

s’informaran als òrgans corresponents  del Consell Social. 
3) Comunicar aquest acord al Gerent i a la vicegerent d’Economia, per tal que es duguin a terme les mesures 
necessàries per a fer-lo efectiu. 
 

Acord 06/2021, de 12 de febrer, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 

Vist el que disposa l’article 53 del VIè Conveni col·lectiu del PAS laboral de les universitats publiques catalanes pel 
que fa a la indemnització compensatòria per  jubilació. 
Atès que la disposició addicional sisena de la Llei 5/2012 de 20 de març, de mesures fiscals i financeres  i 

administratives i de creació de l’impost sobre estades en establiments turístics, del Parlament de Catalunya, sobre 
“suspensió de les millores directes de la prestació econòmica d’Incapacitat temporal i dels sistemes de premis per 
vinculacions a l’antiguitat” la qual va  regular que quedaven suspesos els acords, pactes i convenis col·lectius que 
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estableixin qualsevol sistema de premis de vinculats als anys de servei consistents en la percepció de quantitats en 

metàl·lic. 

 Atès que la UAB en aplicació de l’esmentada norma i d’acord amb les Instruccions rebudes per part de la Generalitat 
de Catalunya va suspendre l’abonament de les indemnitzacions compensatòries regulades a l’article 53 

del VIè Conveni. 
 Atès que el Tribunal Suprem en sentència dictada el 18 d’octubre de 2016 aplicable a totes les universitats públiques 
catalanes va considerar que les quantitats que establien l’article 53.2 de l’esmentat Conveni Col·lectiu tenen la 
consideració de millores voluntàries de la pensió de jubilació de la Seguretat Social i, per tant, no els  resulta 

d’aplicació el que regula  la DA 6ena de la Llei 5/2012. 
Vist l’acord de Consell Social  de 12 de febrer de 1993 mitjançant el qual es va aprovar el Pacte signat en data 23 
de desembre de 1992 entre la Gerència i la Junta de PAS Funcionari de la UAB mitjançant el qual s’establia, entre 

d’altres, la creació d’un fons intern per cobrir les indemnitzacions per a la jubilació del personal esmentat amb un 
import, com a mínim, igual al fixat per l’article 53 del Conveni Col·lectiu del PAS Laboral. 
 Vist que els jutjats del contenciós-administratiu van dictar sentències en el sentit que la DA 6ena de la Llei 5/2012 

no anul·lava el dret a percebre la corresponent indemnització per jubilació del personal PAS Funcionari, ja que no 
es tracta d’un premi per antiguitat, sinó que els anys de prestació de servei s’utilitzen només per determinar el 
càlcul de la quantia a percebre i que, per tant, el pacte de 23 de desembre de 1992 continuava vigent. 
 Vist que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha començat a notificar a la UAB la inadmissió d’alguns dels 

recursos de cassació i d’apel·lació interposats per la Universitat contra les esmentades sentències imposant la 
corresponent condemna en costes. 
 Atès que l’esmentat Tribunal manté un criteri ferm i inamovible en sentit contrari als arguments de la UAB sobre la 

problemàtica plantejada, a la Universitat  no li ha quedat cap altra opció processal que desistir dels recursos 
interposats pendents de resolució per tal d’evitar l’esmentada condemna en costes. 
 Atès que  les quantitats fixades per les resolucions judicials dictades fins a 31 de desembre de 2020 i aquelles que 

han estat reclamades per via administrativa fins la mateixa data han generat un deute exigible a la UAB  i imputable 

a l’exercici 2020. 
 Atesa la necessitat de fixar els criteris d’aplicació pel que fa a l’esmentada  indemnització compensatòria per a la 
pensió de jubilació del personal PAS Funcionari que s’hagi meritat fins a 31 de desembre de 2020. 

Vist l’acord 4/2021 pres pel Consell de Govern de 4 de febrer, en virtut del qual s’acorda: PRIMER. Informar 
favorablement pel que fa als criteris d’aplicació de la indemnització compensatòria per a la pensió de jubilació del 
personal PAS Funcionari  regulada a l’article 53 del VI Conveni Col·lectiu del PAS Laboral de les universitats públiques 

Catalanes i l’acord de data 23 de desembre de 1992 signat entre la Gerència i la Junta de PAS Funcionari, mentre 
duri la seva vigència,  en els termes següents: a) Acordar que el Personal PAS Funcionari de la UAB  que es jubili  té 
dret a percebre la millora voluntària per la pensió regulada a l’article 53.2 del VI Conveni Col·lectiu sempre i quan 

complexin amb els requisits que exigeix l’esmentada normativa;  b)    Acordar l’abonament de la millora voluntària 
per a la pensió al personal PAS Funcionari meritada amb anterioritat a 31 de desembre de 2020 i que ho hagin 
sol·licitat en via administrativa  o contenciosa-administrativa, les quals han generat un deute exigible i imputable a 
l’exercici de 2020, sempre i quan compleixin amb els requisits que exigeix l’article 53.2 del VI Conveni Col·lectiu i 

no hagi prescrit el seu dret; SEGON. Elevar aquest acord al Consell Social perquè exerceixi els seves competències; 
TERCER. Encarregar al gerent l’execució i el seguiment d’aquests acords. 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 

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

Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
1) Aprovar els criteris d’aplicació de la indemnització compensatòria per a la pensió de jubilació del personal PAS 
Funcionari  regulada a l’article 53 del VI Conveni Col·lectiu del PAS Laboral de les universitats públiques Catalanes i 

l’acord de data 23 de desembre de 1992 signat entre la Gerència i la Junta de PAS Funcionari, mentre duri la seva 

vigència,  en els termes següents: 
     a) Acordar que el Personal PAS Funcionari de la UAB  que es jubili  té dret a percebre la millora voluntària per la 
pensió regulada a l’article 53.2 del VI Conveni Col·lectiu sempre i quan complexin amb els requisits que exigeix 

l’esmentada normativa. 
     b)Acordar l’abonament de la millora voluntària per a la pensió al personal PAS Funcionari meritada amb 
anterioritat a 31 de desembre de 2020 i que ho hagin sol·licitat en via administrativa  o contenciosa-administrativa, 

les quals han generat un deute exigible i imputable a l’exercici de 2020, sempre i quan compleixin amb els requisits 
que exigeix l’article 53.2 del VI Conveni Col·lectiu i no hagi prescrit el seu dret. 
2) Encarregar al gerent l’execució i el seguiment d’aquest acord. 
 

Acord 07/2021, de 12 de febrer, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 

Vist l’acord CE 91/2020, de 9 d’octubre de 2020, pres per la Comissió Econòmica del Consell Social en virtut del 
qual es van aprovar les bonificacions en els convenis de cessió d’ús d’espais, justificades en l’equilibri de prestacions 
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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 diverses empreses. 
Vistos 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 

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 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 per la COVID-19 (en endavant, RD 
463/2020), el qual va entrar en vigor en el moment de la seva publicació. 

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 de la 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: 

    

  

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 

G66170325 
  FUNDACIO 

VALLDOR 7 
01/10/2014 31/08/2021 Mensual 131.508,00 

Condonació del 100% 

de l'import de 

setembre a desembre 

2020 

10.959,00 43.836,00 

B84116748 UNICAMPUS 01/02/2007 

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 
02/11/2016 01/11/2022 Mensual 15.027,12 

Condonació del 100% 

de l'import pel 

període de l'1/7/20 al 

31/12/20 (inclou 

regularització  IPC al 

desembre) 

1.250,17 7.501,04 

              
   

TOTAL 
54.083,66 

Taula 1 

  
Vist l’acord 3/2021 pres en la reunió del Consell de Govern de la UAB el 4 de febrer de 2020, en virtut del qual 
s’aprova el següent: PRIMER. Aprovar la proposta, d’acord amb el document annex, 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 (veure Taula 1). SEGON. Elevar al Consell Social el 

present acord per tal que exerceixi les seves competències. TERCER. Encarregar el vicerector d’Economia l'execució 
i el seguiment d'aquests acords. QUART. Comunicar els presents acords al gerent i a la vicegerent d’Economia per 
tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius. 
Atesa la proposta del vicerector d’Economia. 

Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
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Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  

 

S’acorda 
1) Aprovar 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: 

  

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 

G66170325 
  FUNDACIO 

VALLDOR 7 
01/10/2014 31/08/2021 Mensual 131.508,00 

Condonació del 100% 

de l'import de 

setembre a desembre 

2020 

10.959,00 43.836,00 

B84116748 UNICAMPUS 01/02/2007 

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 
02/11/2016 01/11/2022 Mensual 15.027,12 

Condonació del 100% 

de l'import pel 

període de l'1/7/20 al 

31/12/20 (inclou 

regularització  IPC al 

desembre) 

1.250,17 7.501,04 

              
   

TOTAL 
54.083,66 

  

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

 
Acord 08/2021, de 12 de febrer, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 

Exposició de motius 
Vist els articles 72 i 90 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
Vist l’article 64. m dels Estatuts de la UAB. 
Vist l’article 28.3.d del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 

D’acord amb la Resolució EMC/3587/2019, de 23 de desembre (document 1), per la qual es dona publicitat al 
procediment i als terminis de presentació de les sol·licituds d’avaluació investigadora del personal docent funcionari 
i contractat, per a períodes que hagin finalitzat com a màxim el 31 de desembre de 2019 (convocatòries any 2020). 

D’acord amb la resolució EMC/1776/2020, de 17 de juliol (document 2), per la qual es dona publicitat a l’ampliació 
del termini de presentació de sol·licituds d’avaluació de l’activitat investigadora del personal docent i investigador 

funcionari, per a períodes que hagin finalitzat com a màxim el 31 de desembre de 2019  (convocatòries any 2020). 

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, que en el seu article 7 estableix que 
un cop certificada l'avaluació per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, ho traslladarà al 
Consell de Govern per tal que pugui formular la proposta d'assignació al Consell Social. 

Atès que l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) és competent per a 
l'avaluació dels mèrits de recerca del professorat universitari, a través de les seves comissions avaluadores de la 
Comissió d'Avaluació de la Recerca, i que també s’encarrega de notificar el resultat de l’avaluació a les persones 

interessades d’acord amb el procediment establert i comunica a cada universitat les avaluacions favorables 
obtingudes pel professorat respectiu, per tal que el Consell de Govern pugui formular la proposta d’assignació al 
Consell Social. 

Ateses les certificacions emeses per AQU Catalunya referents als complements retributius autonòmics per mèrits de 
recerca del professorat de la UAB (document 3). 
Vist l’acord 15/2021 pres pel Consell de Govern de 4 de febrer, en virtut del qual s’acorda: PRIMER. Donar-se per 
assabentats i donar per bona la proposta de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya de 

complements retributius autonòmics per mèrits de recerca del professorat funcionari de la UAB que han obtingut 
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avaluació positiva, en els termes que es recullen en l’annex. SEGON. Elevar aquest acord al Consell Social per a la 

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

terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. QUART. Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l’execució 
i el seguiment d’aquests acords. 

Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
S’acorda  

1) Aprovar els complements retributius addicionals per mèrits de recerca corresponents a l’avaluació del 2020 d’AQU 
Catalunya, del personal docent i investigador funcionari de la UAB que han obtingut avaluació positiva, d’acord amb 
el que consta al document 3. 

2) Encarregar el vicerector de Personal Acadèmic que faci l’execució i el seguiment d'aquest acord. 
3) Comunicar el present acord a l'Àrea de Gestió de Persones, per tal que portin a termes les mesures necessàries 
per a fer-lo efectiu. 

 
Acord 09/2021, de 12 de febrer, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 

Vist els articles 72 i 90 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
Vist l’article 64. m dels Estatuts de la UAB. 
Vist l’article 28.3.d del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 

D’acord amb la Resolució EMC/2458/2020, de 6 d’octubre (document 1), per la qual es dona publicitat al procediment 
i als terminis de presentació de les sol·licituds de reconeixement del tram de recerca en el marc del projecte pilot 
de l’avaluació de la transferència del coneixement i innovació del personal docent i investigador funcionari de les 

universitats públiques catalanes. 

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, que en el seu article 7 estableix que 
un cop certificada l'avaluació per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, ho traslladarà al 

Consell de Govern per tal que pugui formular la proposta d'assignació al Consell Social. 
Atès que l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) és competent per a 
l'avaluació dels mèrits de recerca del professorat universitari, a través de les seves comissions avaluadores de la 

Comissió d'Avaluació de la Recerca, i que també s’encarrega de notificar el resultat de l’avaluació a les persones 
interessades d’acord amb el procediment establert i comunica a cada universitat les avaluacions favorables 
obtingudes pel professorat respectiu, per tal que el Consell de Govern pugui formular la proposta d’assignació al 

Consell Social. 
Ateses les certificacions emeses per AQU Catalunya referents als complements retributius autonòmics per mèrits de 
recerca del professorat de la UAB (document 2). 
Vist l’acord 16/2021 pres pel Consell de Govern de 4 de febrer, en virtut del qual s’acorda: PRIMER. Donar-se per 

assabentats i donar per bona la proposta de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya de 
complements retributius autonòmics per mèrits de recerca de transferència del coneixement i innovació del personal 
docent i investigador funcionari de la UAB que han obtingut avaluació positiva, en els termes que es recullen en 

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

Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  
 

S’acorda  

1) Aprovar els complements retributius addicionals per mèrits de recerca de transferència del coneixement i 
innovació, corresponents a l’avaluació del 2020 d’AQU Catalunya, del personal docent i investigador funcionari de la 
UAB que han obtingut avaluació positiva, d’acord amb el que consta al document 2. 

2) Encarregar el vicerector de Personal Acadèmic que faci l’execució i el seguiment d'aquest acord. 
3) Comunicar el present acord a l'Àrea de Gestió de Persones, per tal que portin a termes les mesures necessàries 
per a fer-lo efectiu. 

 
 
Acord 10/2021, de 12 de febrer, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 

Exposició de motius 
Vist els articles 72 i 90 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
Vist l’article 64. m dels Estatuts de la UAB. 

Vist l’article 28.3.d del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
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D’acord amb la Resolució EMC/3589/2019, de 23 de desembre (document 1), 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 el 31 de desembre de 2019, 
per a l’assignació de les retribucions addicionals. 

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, que en el seu article 7 estableix que 
un cop certificada l'avaluació per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, ho traslladarà al 
Consell de Govern per tal que pugui formular la proposta d'assignació al Consell Social. 

Atès que l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) és competent per a 
l'avaluació dels mèrits de recerca del professorat universitari, a través de les seves comissions avaluadores de la 
Comissió d'Avaluació de la Recerca, i que també s’encarrega de notificar el resultat de l’avaluació a les persones 

interessades d’acord amb el procediment establert i comunica a cada universitat les avaluacions favorables 
obtingudes pel professorat respectiu, per tal que el Consell de Govern pugui formular la proposta d’assignació al 
Consell Social. 

Ateses les certificacions emeses per AQU Catalunya referents als complements retributius autonòmics per mèrits de 
recerca del professorat de la UAB (document 2). 
Vist l’acord 17/2021 pres pel Consell de Govern de 4 de febrer, en virtut del qual s’acorda: PRIMER. Donar-se per 
assabentats i donar per bona la proposta de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya de 

complements retributius autonòmics per mèrits de docència del professorat funcionari i contractat de la UAB que 
han obtingut avaluació positiva, en els termes que es recullen en l’annex. SEGON. Elevar aquest acord al Consell 
Social per a la seva aprovació, si escau. TERCER. Comunicar el present acord a l’Àrea de Gestió de Persones, per tal 

que portin a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. QUART. Encarregar al vicerector de Personal 
Acadèmic l’execució i el seguiment d’aquests acords. 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, es presenta la següent  

 
S’acorda 
1) Aprovar els complements retributius addicionals per mèrits de docència corresponents a l’avaluació del 2020 

d’AQU Catalunya, del personal docent i investigador funcionari i contractat de la UAB que han obtingut avaluació 
positiva, d’acord amb el que consta al document 2. 
2) Encarregar el vicerector de Personal Acadèmic que faci l’execució i el seguiment d'aquest acord. 

3) Comunicar el present acord a l'Àrea de Gestió de Persones, per tal que portin a termes les mesures necessàries 
per a fer-lo efectiu. 

 

 
Acord 11/2021, de 12 de febrer, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 

Vist l’acord PLE 89/2017 del Ple del Consell Social de data 20 de desembre de 2017 mitjançant el qual es va aprovar 
el procediment d’aprovació de les despeses pluriennals en el sentit següent: 
a) Acordar que el Consell Social, abans de l’inici del procediment de tramitació dels expedients de contractació 

administrativa, aprovi les despeses pluriennals del pressupost genèric pel procediment d’adjudicació procedent amb 
un valor superior de 200.000€ (pressupost base de licitació, IVA exclòs). 
b) Autoritzar al gerent de la UAB a l’aprovació de la  despesa pluriennal pel procediment d’adjudicació del pressupost 

genèric que sigui procedent fins a un import màxim de 200.000€ (pressupost base de licitació, IVA exclòs), amb 
l’obligació d’informar al Consell Social de totes les operacions dutes a terme en el transcurs del semestre de l’exercici 
social en curs. 

c) Aplicar el procediment previst als punts primer i segon d’aquest acord a les pròrrogues de contractes 

administratius que impliquin un compromís de despesa pluriennal del pressupost genèric. 
d) Autoritzar 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 d’aquest acord.” 
Atès el Pla General d’Activitats del CSUC per a l’exercici 2021 acordat pel Consell de Govern del CSU de 2 de 
desembre de 2020 (document 1). 

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 el Pla General d’Activitats del CSUC per a l’exercici de 2021 tractat en la Comissió d’Economia i d’Organització, 

comissió delegada del Consell de Govern, en la sessió de 22 de gener de 2021. 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
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Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  

 

S'acorda 
1) La Comissió Econòmica del Consell Social es dona per assabentada del Pla General d’Activitats del CSUC per a 

l’exercici 2021, d’acord amb el que consta en el document 1. 
2) Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència l'execució i el seguiment 
d’aquest acord. 

 

 
Acord 12/2021, de 12 de febrer, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 

Exposició de motius 
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 tarifes 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 
corresponents a l’any 2021 (document 1) requereixen la ratificació d'aquesta Universitat. 
Vist l’acord pres per la Comissió d’Economia i d’Organització delegada del Consell de Govern de data 22 de gener 

de 2021, que estableix el següent: PRIMER. Ratificar les tarifes pels serveis prestats pel Consorci de Serveis 

Universitaris de Catalunya (CSUC) per a l’exercici 2021,que s'annexa; 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. 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 

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

1) Ratificar les tarifes pels serveis prestats pel Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) per a l’exercici 
2021, d’acord amb el que consta en el document 1.  
2) Encarregar al vicerector d’Economia l'execució i el seguiment d'aquest acord. 
3) Comunicar el present acord al comissionat del rector 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-lo efectiu. 
 

 

Acord 13/2021, de 12 de febrer, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Vist els acords del Ple del Consell Social de 21 de febrer de 2017 (acord PLE 07/2017) i de 20 de desembre de 2017 

(acord PLE 89/2017) mitjançant els quals es va aprovar la simplificació del procediment d’aprovació de despeses 
pluriennals pel que fa a l’adjudicació  de contractes administratius  fins a un import màxim de 200.000€. 
Vista la relació de de les licitacions amb despesa pluriennal amb un pressupost base de licitació fins a 200.000€ (IVA 

exclòs) corresponents al segon semestre de 2020 (document 1). 

Vist l’acord pres per la Comissió d’Economia i d’Organització delegada del Consell de Govern de data 22 de gener 
de 2021, en virtut del qual s’acorda: 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, que s’annexa. 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. 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  
 
S'acorda 
La Comissió Econòmica del Consell Social es dóna per assabentada de la relació de licitacions i pròrrogues pluriennals 

corresponents al segon semestre de 2020 que comporten despesa pluriennal fins a 200.000 euros, d’acord amb el 
que consta en el document 1. 

 

 
Acord 14/2021, de 12 de febrer, de la Comissió Econòmica del Consell Social 



BOUAB Núm. 192  -  Febrer / 2021     pàg. 17 
 

 

Butlletí Oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona 

 

Exposició de motius 

Vist el certificat del vicerector d’Economia d’existència de crèdit suficient per atendre la despesa corresponent a 
la  primera pròrroga de l’Acord Marc número consu-9/2020 de serveis de monitoratge pel Servei d’Activitat Física 

de la Universitat Autònoma de Barcelona (document 1). 
Vist el que estableix la base d’execució 22 del pressupost de la UAB per al 2019, aprovat en sessió plenària del 
Consell Social, acord PLE 74/2018, de 19 de desembre de 2018 i l’acord PLE 73/2019 de 10 de desembre de 2019. 
Vist el que disposen els articles 47 i 47 bis i 73,2 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària 

pel que fa als compromisos de despeses de caràcter pluriennal i l’existència de crèdit pressupostari suficient per 
atendre-les. 
Vist l’article 89.d de la llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 

Vist el que disposa l’article 28.3.g del reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
Vist el que disposa  l’article 116.3 de la Llei  9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, el qual 
estableix literalment: “Asimismo, deberá incorporarse el certificado de existencia de crédito o, en el caso de 

entidades del sector público estatal con presupuesto estimativo, documento equivalente que acredite la existencia 
de financiación, y la fiscalización previa de la intervención, en su caso, en los términos previstos en la Ley 47/2003, 
de 26 de noviembre, General Presupuestaria”.  
Vist que en la reunió de la Comissió d’Economia i d’Organització delegada del Consell de Govern de data de 22 de 

gener de 2021 s’ha acordat: PRIMER. Aprovar la proposta de despeses pluriennals corresponent a la pròrroga de la 
contractació núm. Consu-9/2020 de serveis de monitoratge pel Servei d’Activitat Física de la UNIVERSITAT 
AUTÒNOMA DE BARCELONA, que s’annexa. SEGON. Elevar aquest acord al  Consell Social  per tal que exerceixi les 

seves competències. TERCER. Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència 
l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
Vist que en la reunió de la Comissió d’Economia i d’Organització delegada del Consell de Govern, de data 18 de 

febrer de 2021, està previst que s’acordi: PRIMER. Esmenar l’Acord pres per la comissió d’Economia i d’Organització 

de data 22 de gener de 2021 el qual quedarà redactat en el sentit següent: PRIMER. Aprovar la proposta de despeses 
pluriennals corresponent a  la contractació núm. Consu-9/2020 de de serveis de monitoratge pel Servei de l’Activitat 
Física de la UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA, que s’annexa. SEGON.  Elevar aquest acord al Consell Social 

per tal que exerceixi les seves competències. TERCER. Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins 
l’equip de govern i la Gerència l'execució i el seguiment d’aquests acords.” SEGON.  Elevar aquest acord al Consell 
Social per tal que exerceixi les seves competències. TERCER. Encarregar als responsables dels àmbits econòmics 

dins l’equip de govern i la Gerència l'execució i el seguiment d’aquests acords 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors i documentació continguda en la part expositiva,  

 
S’acorda 
1) Aprovar la proposta de despeses pluriennals corresponent a la contractació número Consu-9/2020 de serveis de 
monitoratge pel Servei d’Activitat Física de la UAB, d’acord amb el que consta en el document 1.  

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

UAB. 
 

 

Acord 15/2021, de 12 de febrer, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 

Atesa la sol·licitud presentada per la Gerència de la UAB en relació a la proposta de modificacions de crèdit del 

pressupost de la UAB a 20 de desembre de 2020 (document 1). 
Vist l’article 89.g de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya.  
Vist l’article 28.2.b del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 

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

1) Aprovar les modificacions de crèdit del pressupost de la UAB a 20 de desembre de 2020, d’acord amb el que 
consta en el document 1. 
2) Comunicar aquest acord al Gerent i a la vicegerent de l’àmbit econòmic de la UAB, per tal que es duguin a terme 
les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 

 
 
Acord 16/2021, de 12 de febrer, de la Comissió Econòmica del Consell Social 

 
Exposició de motius 
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Atesa la sol·licitud presentada per la Gerència de la UAB en relació a la proposta de modificacions de crèdit del 

pressupost de la UAB a 20 de desembre de 2020 (document 1). 

Vist l’article 89.g de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya.  
Vist l’article 28.2.b del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
S’acorda 
1)    Aprovar les modificacions de crèdit del pressupost de la UAB a 20 de desembre de 2020, d’acord amb el que 

consta en el document 1. 
2)    Comunicar aquest acord al Gerent i a la vicegerent de l’àmbit econòmic de la UAB, per tal que es duguin a 
terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 

  
 

Acord 17/2021, de 12 de febrer, de la Comissió Econòmica del Consell Social 

 
Exposició de motius 
Vist l’article 89. l) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya.  
Vist l’article 184 dels Estatuts de la UAB. 

Vist l’article 28.3. j) del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
Atesa la relació de contractes formalitzats en el quart trimestre de l’exercici 2020, la qual ha estat facilitada per la 
Unitat de Contractació Administrativa de la UAB (document 1). 

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

La Comissió Econòmica del Consell Social es dóna per assabentada de la relació de contractes formalitzats per la 

UAB en el quart trimestre de l’exercici 2020. 
 
 

I.3. Consell de Govern 
[tornar a l’índex] 

 
 
Acord  2/2021, de 4 de febrer, del Consell de Govern 
 

Aprovar l’acta de la sessió anterior del dia 10 de desembre de 2020.  
 
 

Acord  3/2021, de 4 de febrer, del Consell de Govern 
 
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 Diverses 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. 
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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:  
 

  
Concessionar

i 

Inici 

Concessi

ó 

Data final 

aproximad

a concessió 

Facturaci

ó cànon 

Import 

anual 

cànon 

(sense 

IVA) 

Condicions 

Import 

mensual 

no 

facturat 

(sense 

IVA)  

Estimació 

menys 

ingressos 

pel segon 

semestre 

del 2020  

0G6617032

5 

FUNDACIO 

VALLDOR 7 
1/10/2014 31/8/2021 Mensual 

131.508,0

0 

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 

període de 

l'1/7/20 al 

31/12/20 

(inclou 

regularitzaci

ó  IPC al 

desembre) 

1.250,17 7.501,04 

    
 

  
Total 54.083,66 

 
Vist l’acord  de la Comissió d’Economia i d’Organització de data 21 de gener de 2021 la qual va informar 
favorablement  la Proposta relativa a l’aprovació de 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 de les 
entitats Fundació Valldor7; Unicampus i Associació EPONA. 

 
Vist l'article 3  del Reglament de Consell de Govern pel que fa a les competències del Consell de Govern. 

 

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

 
ACORDS 
 

PRIMER. Aprovar 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:  
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Concessionar

i 

Inici 

Concessi

ó 

Data final 

aproximad

a concessió 

Facturaci

ó cànon 

Import 

anual 

cànon 

(sense 

IVA) 

Condicions 

Import 

mensual 

no 

facturat 

(sense 

IVA)  

Estimació 

menys 

ingressos 

pel segon 

semestre 

del 2020  

0G6617032

5 

FUNDACIO 

VALLDOR 7 
1/10/2014 31/8/2021 Mensual 

131.508,0

0 

Condonació del 

100% de 

l'import de 

setembre a 

desembre 2020 

10.959,0

0 
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 

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

 
TERCER. Encarregar el vicerector d’Economia l'execució i el seguiment d'aquests acords. 
 

QUART. Comunicar els presents acords al gerent i a la vicegerent d’Economia per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius. 
 

 
Acord  4/2021, de 4 de febrer, del Consell de Govern 
 
Vist el que disposa l’article 53 del VIè Conveni col·lectiu del PAS laboral de les universitats publiques catalanes pel 

que fa a la indemnització compensatòria per  jubilació. 
 
Atès que la disposició addicional sisena de la Llei 5/2012 de 20 de març, de mesures fiscals i financeres  i 

administratives i de creació de l’impost sobre estades en establiments turístics, del Parlament de Catalunya, sobre 
“suspensió de les millores directes de la prestació econòmica d’Incapacitat temporal i dels sistemes de premis per 
vinculacions a l’antiguitat” la qual va  regular que quedaven suspesos els acords, pactes i convenis col·lectius que 

estableixin qualsevol sistema de premis de vinculats als anys de servei consistents en la percepció de quantitats en 
metàl·lic. 
 

Atès que la UAB en aplicació de l’esmentada norma i d’acord amb les Instruccions rebudes per part de la Generalitat 
de Catalunya va suspendre l’abonament de les indemnitzacions compensatòries regulades a l’article 53 del VIè 
Conveni. 

 
Atès que el Tribunal Suprem en sentència dictada el 18 d’octubre de 2016 aplicable a totes les universitats públiques 
catalanes va considerar que les quantitats que establien l’article 53.2 de l’esmentat Conveni Col·lectiu tenen la 
consideració de millores voluntàries de la pensió de jubilació de la Seguretat Social i, per tant, no els  resulta 

d’aplicació el que regula  la DA 6ena de la Llei 5/2012. 
 
Vist l’acord de Consell Social  de 12 de febrer de 1993 mitjançant el qual es va aprovar el Pacte signat en data 23 

de desembre de 1992 entre la Gerència i la Junta de PAS Funcionari de la UAB mitjançant el qual s’establia, entre 
d’altres, la creació d’un fons intern per cobrir les indemnitzacions per a la jubilació del personal esmentat amb un 
import, com a mínim, igual al fixat per l’article 53 del Conveni Col·lectiu del PAS Laboral. 

 
Vist que els jutjats del contenciós-administratiu van dictar sentències en el sentit que la DA 6ena de la Llei 5/2012 
no anul·lava el dret a percebre la corresponent indemnització per jubilació del personal PAS Funcionari, ja que no 
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es tracta d’un premi per antiguitat, sinó que els anys de prestació de servei s’utilitzen només per determinar el 

càlcul de la quantia a percebre i que, per tant, el pacte de 23 de desembre de 1992 continuava vigent. 

 
Vist que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha començat a notificar a la UAB la inadmissió d’alguns dels 

recursos de cassació i d’apel·lació interposats per la Universitat contra les esmentades sentències imposant la 
corresponent condemna en costes. 
 
Atès que l’esmentat Tribunal manté un criteri ferm i inamovible en sentit contrari als arguments de la UAB sobre la 

problemàtica plantejada, a la Universitat  no li ha quedat cap altra opció processal que desistir dels recursos 
interposats pendents de resolució per tal d’evitar l’esmentada condemna en costes. 
 

Atès que  les quantitats fixades per les resolucions judicials dictades fins a 31 de desembre de 2020 i aquelles que 
han estat reclamades per via administrativa fins la mateixa data han generat un deute exigible a la UAB  i imputable 
a l’exercici 2020. 

 
Atesa la necessitat de fixar els criteris d’aplicació pel que fa a l’esmentada  indemnització compensatòria per a la 
pensió de jubilació del personal PAS Funcionari que s’hagi meritat fins a 31 de desembre de 2020. 
 

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

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

ACORDS 
 

PRIMER. Informar favorablement pel que fa als criteris d’aplicació de la indemnització compensatòria per a la pensió 

de jubilació del personal PAS Funcionari  regulada a l’article 53 del VI Conveni Col·lectiu del PAS Laboral de les 
universitats públiques Catalanes i l’acord de data 23 de desembre de 1992 signat entre la Gerència i la Junta de PAS 
Funcionari, mentre duri la seva vigència,  en els termes següents: 

 
a) Acordar que el Personal PAS Funcionari de la UAB  que es jubili  té dret a percebre la millora voluntària per 

la pensió regulada a l’article 53.2 del VI Conveni Col·lectiu sempre i quan complexin amb els requisits que 
exigeix l’esmentada normativa. 

 
b) Acordar l’abonament de la millora voluntària per a la pensió al personal PAS Funcionari meritada amb 

anterioritat a 31 de desembre de 2020 i que ho hagin sol·licitat en via administrativa  o contenciosa-

administrativa, les quals han generat un deute exigible i imputable a l’exercici de 2020, sempre i quan 
compleixin amb els requisits que exigeix l’article 53.2 del VI Conveni Col·lectiu i no hagi prescrit el seu dret.  

 

SEGON. Elevar aquest acord al Consell Social perquè exerceixi els seves competències. 
 
TERCER. Encarregar al gerent l’execució i el seguiment d’aquests acords. 
 

 
Acord  5/2021, de 4 de febrer, del Consell de Govern 
 

Vist el decret 237/2003, de 8 d’octubre, pel qual s’aproven els Estatuts de la UAB, els quals regulen als articles 136 
i 141 que el Consell de Govern ha de reglamentar el procediment dels concursos d’accés a places de cossos docents 
i de personal contractat i les proves corresponents.  

 
Vist el Reglament de Personal Acadèmic, aprovat en data 17 de novembre de 2010 i modificat en diverses ocasions, 
que regula els concursos d’accessos dels cossos docents universitaris i del professorat contractat. 
 

Ateses les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia del COVID-19 
establertes tant a nivell autonòmic com estatal i europeu, que comporten una restricció de la mobilitat, la qual cosa 
fa necessari interpretar les previsions de les bases de les convocatòries dels concursos d’acord amb les previsions 

legals sobre procediment administratiu comú i sobre règim jurídic del sector públic tant pel que fa al dret dels 
concursants a relacionar-se telemàticament amb la Universitat, com el dret de les comissions avaluadores dels 
concursos, com a òrgans col·legiats, a reunir-se telemàticament. 
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Vist l'article 18.1 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 

UAB, aprovat per acord del consell de govern de 21 d’abril de 2005 i modificat en diverses ocasions, pel que fa a les 

competències de la Comissió de Personal Acadèmic.  
 

Vist l’acord pres per la Comissió de Personal Acadèmic en data 18 de desembre de 2020 pel qual es va informar 
favorablement el protocol sobre la realització a distància i per mitjans telemàtics dels concursos per al personal 
acadèmic permanent i temporal de la UAB. 
 

Vist l’article 3 c) i d) del Reglament del Consell de Govern que preveu que és competència del Consell de Govern 
regular els assumptes objecte de la seva competència pel que fa, i entre d’altres, a l’establiment de les línies 
programàtiques de la Universitat i a les directrius generals sobre organització dels recursos humans. 

 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Personal Acadèmic, el Consell de 
Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 

 
PRIMER. Aprovar el protocol sobre la realització a distància i per mitjans telemàtics dels concursos per al personal 
acadèmic permanent i temporal 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. 
 

 

Acord  6/2021, de 4 de febrer, del Consell de Govern 
 
Vista la proposta de la vicerectora de Qualitat i d’Acreditació Acadèmica de supressió d’un títol de grau 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 qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 

universitaris oficials. 
 
Vist el que disposa l’article 172 del Estatus de la UAB sobre la supressió d’ensenyaments que condueixen a l’obtenció 
de títols oficials.  

 
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 corresponents als estudis de primer cicle. 
 

Atès que la proposta de supressió del títol de grau va ser informada favorablement a la sessió de la Comissió d’Afers 
Acadèmics de 27 de gener de 2021. 
 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Qualitat i d’Acreditació 
Acadèmica, el Consell de Govern ha adoptat els següents 

 
ACORDS 
 

PRIMER. Aprovar la supressió del títol de grau següent: 
 

• Estudis Anglesos  
 

SEGON. Elevar l'aprovació de la supressió del títol de grau al Consell Social per tal que exerceixi les seves 
competències. 
 

TERCER. Encarregar a la vicerectora de Qualitat i d’Acreditació Acadèmica l'execució i el seguiment dels acords 
primer i segon. 

http://www.uab.cat/doc/Protocol_mitjans_telematics_concursos-distancia_Personal_Academic


BOUAB Núm. 192  -  Febrer / 2021     pàg. 23 
 

 

Butlletí Oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona 

 

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

necessàries per a fer-los efectius. 
 

 
Acord  7/2021, de 4 de febrer, del Consell de Govern 
 
Vista la petició de creació d’un títol propi en Intel·ligència Artificial (nivell grau) i després de revisada la documentació 

justificativa corresponent que acredita que la proposta reuneix els requisits exigits per la UAB per a la creació 
d'aquest tipus de títol. 
 

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

4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
Vist el que disposa l'article 173 dels Estatuts de la UAB sobre la creació de títols de grau propi. 
 
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 corresponents als estudis de primer cicle.  

 
Atès que la proposta de creació del títol propi en Intel·ligència Artificial (nivell grau) va ser informada favorablement 
a la sessió de la Comissió d’Afers Acadèmics de 27 de gener de 2021. 

 

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, 

el Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 

 
PRIMER. Aprovar la creació del títol propi (nivell grau) següent: 
 

• Intel·ligència Artificial / Artificial Intelligence  
 
SEGON. Elevar l'aprovació de la creació del títol propi en Intel·ligència Artificial (nivell grau) al Consell Social per tal 
que exerceixi les seves competències. 

 
TERCER. Encarregar a la vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent l'execució i el seguiment dels acords primer i 
segon. 

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

 
 
Acord  8/2021, de 4 de febrer, del Consell de Govern 

 

Vista la proposta de la vicerectora de Qualitat i d’Acreditació Acadèmica de supressió d’un 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 26 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb 

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

Vist l’article 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 
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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. 

 
Atès que la proposta de supressió del títols de màster universitari va ser informada favorablement a la sessió de la 

Comissió d’Afers Acadèmics de 27 de gener de 2021. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora Qualitat i d’Acreditació Acadèmica, 
el Consell de Govern ha adoptat els següents 
 

ACORDS 

 
PRIMER. Aprovar l’extinció dels títols de màster universitaris següents: 

 
• Arqueologia Clàssica  
• Estudis Territorials i de la Població  
• Prehistòria, Antiguitat i Edat Mitjana 

 
SEGON. Elevar l'aprovació de l’extinció dels títols de màster universitari al Consell Social per tal que exerceixi les 
seves competències. 

 
TERCER. Encarregar a la vicerectora Qualitat i d’Acreditació Acadèmica l'execució i el seguiment dels acords primer 
i segon. 

 

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

 
Acord  9/2021, de 4 de febrer, del Consell de Govern 
 

Vistes les peticions de creació i de modificació de títols de diploma de postgrau que han estat presentades a l'Escola 
de Postgrau, i després de revisada la documentació justificativa corresponent que acredita que les propostes 
reuneixen els requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus de títols. 
 

Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i les seves modificacions posteriors, 
així com la resta de normes d'aplicació general. 

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

Vist l'article 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. 
 
Atès les propostes de creació i de modificació de títols de diplomes de postgrau que es presenten van ser 

informades favorablement a la sessió de la Comissió d’Afers Acadèmics de 27 de gener de 2021. 
 
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, 
el Consell de Govern ha adoptat els següents 

 

ACORDS 
 
PRIMER. Aprovar la creació del títol de diploma de postgrau següent:  

 
• Diploma de postgrau en Investigació, Gestió dels Accidents de Trànsit i Seguretat Viària.  

 

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



BOUAB Núm. 192  -  Febrer / 2021     pàg. 25 
 

 

Butlletí Oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona 

• Diploma de postgrau en Curadoria, Pràctiques Creatives i Espais Temporals, que passa a denominar-se 

diploma de postgrau en EXPOSICIONS. Curadoria, pràctiques creatives i espais temporals.  

 
TERCER. Elevar l'aprovació de la creació i de la modificació de títols de diploma de postgrau propis al Consell Social 

per tal que exerceixi les seves competències. 
 
QUART. Encarregar a la vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent l'execució i el seguiment dels acords primer a 

tercer. 
 
CINQUÈ. Comunicar els presents acords a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 

necessàries per a fer-los efectius. 
 
 
Acord  10/2021, de 4 de febrer, del Consell de Govern 

 
Vista la proposta de modificació del Reglament del Reglament del Departament de Ciències de la Computació 
aprovada per acord del Consell de Departament de data 4 de desembre de 2020. 

 
Vist que el nou text proposa l’adaptació del text normatiu  al que disposa el Reglament Marc Reglament Marc de 
Facultats i Escoles Universitàries, Departaments i Instituts Universitaris d’investigació i Centres de Recerca Propis 

de la UAB   incloent la reforma de, entre d’altres,  les competències del Consell de Departament, de  la composició 
del Consell de Departament i del règim de funcionament dels òrgan col·legiats. 
 
Vist l’article 19 de la Reglament Marc de Facultats i Escoles Universitàries, Departaments i Instituts Universitaris 

d’investigació i Centres de Recerca Propis segons el qual la modificació del seu reglament ha de ser ratificat pel 
Consell de Govern un cop aprovat pel seu Consell de Departament (art. 8) 
 

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

 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors a proposta del Consell de Departament de Ciències de la 
Computació  el Consell de Govern ha adoptat els següents 
 

ACORDS 

 
PRIMER. Ratificar l’acord del Consell de Departament de Ciències de la Computació  de la Universitat Autònoma de 

Barcelona, de data 4  de desembre de 2020, pel qual va aprovar la modificació del seu Reglament, segons document 
que s’annexa. [Document] 
 

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

 
Acord  11/2021, de 4 de febrer, del Consell de Govern 
 

Vista la proposta de modificació del Reglament del Reglament del Departament de Filologia Anglesa i de Germanística 
aprovada per acord del Consell de Departament de data 21 de gener de 2021. 
 

Vist que el nou text proposa la modificació, entre d’altres, dels òrgans de govern del Departament com és la creació 
de la Comissió Executiva; la composició del Consell de Departament i el règim de funcionament dels òrgans 
col·legiats. 
 

Vist l’article 19 de la Reglament Marc de Facultats i Escoles Universitàries, Departaments i Instituts Universitaris 
d’investigació i Centres de Recerca Propi segons el qual la modificació del seu reglament ha de ser ratificat pel 
Consell de Govern un cop aprovat pel seu Consell de Departament (art. 8) 

 
Vist l'article 3  del Reglament de Consell de Govern pel que fa a les competències del Consell de Govern. 
 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

http://www.uab.cat/doc/Mod_Reg_Dep_Ciencies_Computacio_CG040221
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Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del Consell de Departament de Filologia Anglesa i 

Germanística el Consell de Govern ha adoptat els següents 

 
ACORDS 

 
PRIMERA. Ratificar l’acord del Consell de Departament de Filologia Anglesa i Germanística de la Universitat Autònoma 
de Barcelona, de data 21 de gener de 2021, pel qual va aprovar la modificació del seu Reglament, segons document 
que s’annexa. [Document] 

 
SEGON. Establir la seva entrada en vigor a partir del dia següent de la seva aprovació per part del Consell de Govern. 
 

TERCER. Comunicar el present acord al Departament de de Filologia Anglesa i Germanística. 
 
 

Acord  12/2021, de 4 de febrer, del Consell de Govern 
 
Vista la sol·licitud presentada per la doctora Maria Fàtima Bosch Tubert i pel doctor Francesc Gòdia Casablancas 
dirigida al vicerector de Recerca i de Transferència de la UAB en relació amb la creació i participació de la UAB en 

una empresa “TRAMONTANE THERAPEUTICS, S.L.” dedicada a desenvolupar solucions terapèutiques per a malalties 
d'alta prevalença, incloent-hi patologies neurodegeneratives i metabòliques, des d'aproximacions de teràpia gènica.  
 

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, S.L” . 
  

Atès l’informe preliminar del comitè ad hoc d’11 de desembre de 2020 .  

 
Vist l’acord de la Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes Estratègics de data 21 de desembre de 
2020.  

 
Atès que la proposta de participació en l’entitat TRAMONTANE THERAPEUTICS, S.L” es sotmet a consideració i 
informació de la Comissió Econòmica del Consell Social del 28 de febrer de 2021.  

 
Vistos els articles 95 i següents de la Normativa de la UAB en matèria d’investigació, aprovada per Acords del Consell 
de Govern de 30 de gener de 2020.  

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

tecnològica a partir de l’activitat científica de la Universitat. 
 
Vistos els articles 95 i següents de la Normativa de la UAB en matèria d’investigació, aprovada per Acords del Consell 

de Govern de 30 de gener de 2020.  
  
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

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

 

ACORDS 
 
PRIMER. Autoritzar, d’acord amb la part expositiva dels presents acords, el reconeixement de l’empresa 

“TRAMONTANE THERAPEUTICS, S.L” a través de la subscripció de 1.000 participacions social, per valor de 5.000 €, 
equivalents al 10% del capital social per part de l’entitat instrumental creada amb aquesta finalitat (UABFIRMS, 
S.L.U.), en els termes  establerts a l’informe preliminar sobre la proposta emesa pel comitè ad-hoc, reconeixent-ne 

a “TRAMONTANE THERAPEUTICS, S.L.” la condició d’empresa de base tecnològica de la Universitat Autònoma de 
Barcelona.  
 
SEGON. Aprovar la participació de la UAB el 10 per 100 del capital social de l’empresa, que suposa una aportació 

màxima de 5.000,00 euros, tot i que inicialment es subscriurà el 10 per 100 del capital social de la companyia.  
 
TERCER. Certificar, d’acord amb el que estableix la Disposició Addicional vint-i-quatrena de la Llei Orgànica 4/2007, 

de 12 d’abril, per la qual es modifica la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, la naturalesa de 

http://www.uab.cat/doc/Mod_Reg_Dep_Filologia_Anglesa_Germanistica_CG040221
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base tecnològica de l’empresa, així com que les contraprestacions a favor de la Universitat a què es fa esment a la 

part expositiva d’aquests acords són adequades.   

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

Barcelona, realitzi els actes següents:  
 

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

Universitat Autònoma de Barcelona que en cada cas correspongui. 
 

b) Designar i nomenar, si s’escau, els representants de la Universitat Autònoma de Barcelona als diferents 

òrgans de la societat, així com les persones que hagin d’actuar en qualitat de substituts a les reunions dels 
òrgans socials. 

 

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

 

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

 
SISÈ. Comunicar els presents acords al vicegerent de Recerca per tal que porti a terme les mesures necessàries per 
a fer-los efectius i per tal que faci la difusió oportuna. 

 

 
Acord  13/2021, de 4 de febrer, del Consell de Govern 
 

Vista la proposta de modificació del Reglament del Reglament de la Facultat de Ciències de la Comunicació aprovada 
per acord de la Junta de Facultat de data 21 de gener de 2021. 
 

Vist que el nou text proposa la modificació, entre d’altres, dels òrgans de caràcter  personal de la facultat, la 
composició de la Comissió d’Afers Acadèmics, la composició de la Comissió d’Economia i Serveis i la creació de la 
Comissió de Màster. 

 
Vist l’article 19 de la Reglament Marc de Facultats i Escoles Universitàries, Departaments i Instituts Universitaris 
d’investigació i Centres de Recerca Propi segons el qual la modificació del seu reglament ha de ser ratificat pel 
Consell de Govern un cop aprovat pel seu Consell de Departament (art. 8). 

 
Vist l'article 3 del Reglament de Consell de Govern pel que fa a les competències del Consell de Govern. 
 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la degana de la Facultat de Ciències de la 

Comunicació el Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 

PRIMER. Ratificar l’acord de la Junta de la  Facultat Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, de data 21 de gener de 2021, pel qual va aprovar la modificació del seu Reglament, segons document 

que s’annexa. [Document] 
 
SEGON. Establir la seva entrada en vigor a partir del dia següent de la seva aprovació per part del Consell de Govern. 
 

TERCER. Comunicar el present acord a la Facultat de Ciències de la Comunicació. 
 
 

Acord  14/2021, de 4 de febrer, del Consell de Govern 
 
Atesa la crisi sanitària que el món està vivint com a conseqüència de la pandèmia generada per la COVID-19. 

 

http://www.uab.cat/doc/Mod_Reg_Facultat_Ciencies_Comunicacio_CG040221
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Atesa la iniciativa científica impulsada per les institucions de la Unió Europea per tal de promoure i compartir de 

forma oberta els resultats científics obtinguts pels investigadors d’arreu del món en les seves tasques d’investigació 

a través de la subscripció per part de les institucions de recerca el Manifesto for EU Covid-19 Research.  
 

Vist l’informe favorable de la Comissió d’Investigació de 16 de desembre de 2020.  
 
Vist l'article 60 dels Estatuts de la Universitat, segons el qual correspon al Consell de Govern establir les directrius, 
normatives i procediments per a la seva aplicació, en els àmbits de  recerca.  

 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

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

ACORDS 
 
PRIMER.  Acordar l’adhesió de la Universitat Autònoma de Barcelona al Manifesto for EU Covid-19 Research d’acord 
amb el contingut que consta en l’annex. [Document] 

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

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

 

Acord  15/2021, de 4 de febrer, del Consell de Govern 
 
D’acord amb la Resolució EMC/3587/2019, de 23 de desembre, per la qual es dona publicitat al procediment i als terminis 

de presentació de les sol·licituds d’avaluació de l’activitat investigadora del personal docent i investigador funcionari 
i contractat, per a períodes que hagin finalitzat com a màxim el 31 de desembre de 2019 (convocatòries any 2020). 

 
D’acord amb la resolució EMC/1776/2020, de 17 de juliol, per la qual es dona publicitat a l’ampliació del termini de 

presentació de sol·licituds d’avaluació de l’activitat investigadora del personal docent i investigador funcionari, per 
a períodes que hagin finalitzat com a màxim el 31 de desembre de 2019 (convocatòries any 2020). 
 
Vistes les certificacions emeses per AQU Catalunya referents als complements retributius autonòmics per mèrits de 

recerca del professorat de la UAB.  
 
Vist el Decret 405/2006, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les retribucions addicionals del personal docent i 
investigador funcionari i contractat de les universitats públiques de Catalunya, en el seu article 7 estableix que un 

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

 
ACORDS 

 

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

 
 
Acord  16/2021, de 4 de febrer, del Consell de Govern 

 

http://www.uab.cat/doc/Manifesto_EU_Covid19_Research_CG040221
http://www.aqu.cat/doc/doc_22431236_1.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_20112775_1.pdf
http://www.uab.cat/doc/Complements_retributiu_merits_recerca_PDI_funcionari_1a2020_CG040221
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D’acord amb la resolució EMC/2458/2020, de 6 d’octubre, per la qual es dona publicitat al procediment i als terminis de 

presentació de les sol·licituds de reconeixement del tram de recerca en el marc del projecte pilot de l’avaluació de 

la transferència del coneixement i innovació del personal docent i investigador funcionari de les universitats públiques 
catalanes. 
 

Vistes les certificacions emeses per AQU Catalunya referents als complements retributius autonòmics, per mèrits de 
recerca de transferència del coneixement i innovació, del personal docent i investigador funcionari de la UAB.  
 
El Decret 405/2006, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les retribucions addicionals del personal docent i 

investigador funcionari i contractat de les universitats públiques de Catalunya, en el seu article 7 estableix que un 
cop certificada l’avaluació per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, ho traslladarà al 
Consell de Govern per tal que pugui formular la proposta d’assignació al Consell Social.  
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Personal Acadèmic el Consell de 
Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 

 
PRIMER. Donar-se per assabentats i donar per bona la proposta de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 
de Catalunya de complements retributius autonòmics per mèrits de recerca de transferència del coneixement i 

innovació del personal docent i investigador funcionari de la UAB,  que han obtingut avaluació positiva, en els termes 
que es recullen en l’annex. [Document] 
 
SEGON. Elevar aquest acord al Consell Social per a la seva aprovació, si escau.  
 
TERCER. Comunicar el present acord a l’Àrea de Gestió de Persones, per tal que portin a terme les mesures 
necessàries per a fer-lo efectiu.  
 
QUART. Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l’execució i el seguiment d’aquests acords.  
 

 
Acord  17/2021, de 4 de febrer, del Consell de Govern 
 

Vista la RESOLUCIÓ EMC/3589/2019, 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 2019, per a l'assignació de les retribucions 
addicionals. 

 
Vistes les certificacions emeses per AQU Catalunya referents als complements retributius autonòmics per mèrits de 
docència del professorat de la UAB.  
 
El Decret 405/2006, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les retribucions addicionals del personal docent i 
investigador funcionari i contractat de les universitats públiques de Catalunya, en el seu article 7 estableix que un 
cop certificada l’avaluació per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, ho traslladarà al 

Consell de Govern per tal que pugui formular la proposta d’assignació al Consell Social.  
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Personal Acadèmic el Consell de 
Govern ha adoptat els següents 
 

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

de Catalunya de complements retributius autonòmics per mèrits de docència del professorat funcionari i contractat 
de la UAB,  que han obtingut avaluació positiva, en els termes que es recullen en l’annex. [Document] 
 

SEGON. Elevar aquest acord al Consell Social per a la seva aprovació, si escau.  

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

http://www.aqu.cat/doc/doc_15556473_1.pdf
http://www.uab.cat/doc/Complements_retributiu_merits_innovacio_PDI_funcionari_1a2020_CG040221
http://www.uab.cat/doc/Complements_retributiu_merits_docencia_PDI_funcionari_contractat_CG040221
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QUART. Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l’execució i el seguiment d’aquests acords.  

 
 

 

I.4. Comissions del Consell de Govern 
 

I.4.1. Comissió de Doctorat 
[tornar a l’índex] 

 
Acord 001/2021, de 15 de febrer de 2021 , Comissió de Doctorat 
 

ACORDS 
 

Aprovació de l'acta de 22 de juny de 2020. 
  

  
Acord 002/2021, de 15 de febrer de 2021 , Comissió de Doctorat 
 

Vista la proposta del vicerector de Recerca i de Transferència de modificació de memòries de programes de doctorat 

presentades pels òrgans competents. 
  
Atesa la necessitat de modificar les memòries dels programes de doctorat que es presenten, per tal d’adequar-les a 

les necessitats actuals. 
  

Vist l’article del Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, que regula els ensenyaments oficials de doctorat, que 

estableix les directrius per a la verificació, seguiment i renovació dels programes de doctorat. 
  
Vist l'article 14.2.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 de Doctorat, que estableix que li correspon aprovar la documentació per a la verificació 
i acreditació dels estudis de doctorat i informar-ne al Consell Social, així com aprovar les modificacions derivades de 
la seva aplicació. 

  
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la modificació de memòries del programa de doctorat 

següents: 
 
• Comunicació estratègica, publicitat i relacions públiques  

• Genètica 
• Sociologia 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Recerca i de Transferència 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 003/2021, de 15 de febrer de 2021 , Comissió de Doctorat 
 

Vista la proposta del vicerector de Recerca i de Transferència, d’aprovació dels autoinformes per al procés 
d’acreditació de les titulacions dels centres i de l’autoinforme d’acreditació dels estàndards transversals de l'Escola 
de Doctorat. 

  
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. 

  
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. 
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Vist l'article 14 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 de Doctorat. 
  

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar l’autoinforme d’acreditació del Programa de Doctorat següent: 
 • Medicina i Sanitat Animals  

SEGON.- Aprovar l’autoinforme d’acreditació dels estàndards transversals de l'Escola de Doctorat. 
 
TERCER.- Encarregar al vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment de l’acord primer. 
  

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 004/2021, de 15 de febrer de 2021 , Comissió de Doctorat 
 

Vista la proposta del vicerector de Recerca i de Transferència de modificació de la normativa acadèmica de la UAB 
aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Real Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, relativa 
als estudis de doctorat. 
 

Atesa la necessitat de revisar puntualment determinats aspectes de la normativa relatius a les defenses de tesis 

virtuals, als requisits d’amissió i als complements de formació dels estudis de doctorat. 
 

Vist l'article 14.3.b) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per l'acord del Consell de Govern de data 10 de desembre de 2020, pel que fa a les 
competències de la Comissió de Doctorat. 

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

presenta a la Comissió de Doctorat de la UAB, la següent 
 

ACORDS 
 

PRIMER. Informar favorablement la modificació dels articles 340 i 341, relatius als requisits d’amissió als estudis de 

doctorat, i 365, referent a les defenses de tesis virtuals, de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis 
universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007.  
 
SEGON. En relació a l’article 365 abans esmentat, atesa la situació d’emergència sanitària generada per la Covid-

19, informar favorablement que, de manera excepcional durant el curs acadèmic 2020-2021, s’entenguin 
formalitzades i autoritzades les peticions de defenses de tesis total o parcialment virtuals que, per raó d’aquesta 
situació d’emergència, es realitzin mitjançant una simple comunicació a la fitxa de difusió de la tesi. 
  

 

Acord 005/2021, de 15 de febrer de 2021 , Comissió de Doctorat 
 

Vista la proposta del vicerector de Recerca i de Transferència en relació al model de distribució del pressupost per 

al doctorat. 
  
Atès que el model de distribució per al doctorat, aprovat per la Comissió d’Economia i Planificació el 4 de febrer de 

2020, estableix que “Cap al final de l’ exercici pressupostari, el pressupost no compromès de cada programa de 
doctorat s’utilitzarà per a l’organització d’activitats formatives programades durant l'any en curs per l’Escola de 
Doctorat i minoraran en una quantitat equivalent els recursos distribuïts a cada programa afectat en la anualitat 
següent. 

 
Atès que l’actual situació de crisi sanitària provocada per la Covid-19 ha comportat greus dificultats als Programes 
de Doctorat per a l’execució del pressupost de l’any 2020 per a l’organització d’activitats formatives. Per això, de 

manera extraordinària pel que fa a l’any 2021, es proposa no aplicar la minorització del pressupost establerta al 
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model de distribució per al doctorat a aquells programes de doctorat que no hagin pogut executar o comprometre 

la part assignada del pressupost corresponent a l’any 2020 per a l’organització d’activitats formatives. 

Vist el Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat. 
Vist l'article 14 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 de Doctorat. 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar, manera extraordinària per a l’exercici en curs, la no aplicació de la minorització del pressupost 
establerta al model de distribució per al doctorat, aprovat per la Comissió d’Economia i Planificació el 4 de febrer de 
2020, a aquells programes de doctorat que no hagin pogut executar o comprometre la part assignada del pressupost 
corresponent a l’any 2020 per a l’organització d’activitats formatives. 

  
SEGON.- Encarregar al Vicerector de Recerca i de Transferència 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 006/2021, de 15 de febrer de 2021 , Comissió de Doctorat 
 

Vistes les propostes d’atorgament de premis extraordinaris de doctorat presentades pels centres corresponents. 

Vist l'article 379 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, segons el qual, es poden concedir cada curs acadèmic premis extraordinaris de doctorat en funció de 
la vàlua científica de les tesis defensades. 
Vist l'article 14.2.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 de Doctorat, que estableix que li correspon aprovar la concessió dels premis 
extraordinaris d’estudis de doctorat.  

 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Atorgar, per delegació del Consell de Govern, els premis extraordinaris de doctorat. [Document] 

 
SEGON.- Encarregar al Vicerector de Recerca i de Transferència 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. 
  

  

 

I.4.2. Comissió d’Economia i d’Organització 
[tornar a l’índex] 

 
Acord 009/2021, de 18 de febrer de 2021 , Comissió d'Economia i d'Organització 
 

ACORDS 
 

Aprovació de l'acta de la sessió de 22 de gener de 2021. 
  

  

Acord 010/2021, de 18 de febrer de 2021 , Comissió d'Economia i d'Organització 
 

Atès que l’article 64.l dels Estatuts de la UAB estableix que correspon al Consell de Govern de la UAB i al Consell 
Social, aprovar els criteris bàsics que han de regir  l’elaboració del pressupost anual, i que l’aprovació d’aquests 

http://www.uab.cat/doc/Concessio-premis-extraordinaris-doctorat-150221
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criteris bàsics constitueix un  pas previ  i necessari per a l’elaboració, presentació i aprovació dels pressupostos de 

la UAB corresponents a l’any 2021. 

 
Vist l’article 10.4 lletra a) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions delegades del Consell 

de Govern de la UAB, pel que fa a les competències de la Comissió d’Economia i d’Organització, precepte que 
determina que prèviament a la seva elevació al Consell de Govern correspondrà a aquesta Comissió delegada 
informar sobre la proposta que li sigui presentada sobre  criteris bàsics d’elaboració del pressupost. 
 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER. Informar favorablement de la proposta dels “Criteris bàsics per a l’elaboració del Pressupost de la UAB 
2021”. 

 
SEGON. Elevar aquest acord al Consell de Govern perquè exerceixi les seves competències  
 

TERCER. Comunicar els presents acords al gerent i a la vicegerent d'Economia  per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius. 
  

  
Acord 011/2021, de 18 de febrer de 2021 , Comissió d'Economia i d'Organització 
 

Vist l'article 10 de la Llei 4/2017, el 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, que 

regula el procediment per a poder incorporar els romanents de crèdit amb els requisits expressament previstos. 

 
Vistos els articles 210, 211, 213 i 215 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. 
 

Vist l'article número 12 de les Bases d'execució del pressupost 2019, aprovat per Acord de Consell de Govern de 5 
de desembre de 2018 i per Acord del Consell Social de 19 de desembre de 2018, que pel que fa a  l'addició als 
crèdits de l'exercici corrent de romanents de crèdits de l'exercici anterior que, per diverses circumstàncies, no han 
estat utilitzats. 

 
Vist l’Acord de Consell de Govern de 10 de desembre de 2020 i l’Acord de 17 de desembre de 2020 del Consell Social  
mitjançant els quals s’aproven la pròrroga del pressupost de la UAB 2019 fins a l’aprovació del pressupost UAB 2021. 

 
Vista la Instrucció per a la incorporació de romanents de crèdit de l’exercici de 2020 al pressupost de la UAB de 
2021, aprovada per acord de la Comissió d’Economia i d’Organització de data 26 de novembre de 2020 la qual 

preveu que correspon a la Comissió d’Economia i d’Organització conèixer i valorar les sol·licituds motivades 
d’incorporació de romanents per a l’exercici 2021 i que en els casos en què la Comissió d’Economia emeti un informe 
favorable, la gerència procedirà a la incorporació de romanents. En cas que l’informe sigui de caràcter desfavorable, 
es garantirà un termini de trenta dies per a al·legacions, a partir de les quals el vicerector d’Economia i de Campus 

resoldrà. 
 
Vist el que disposa la Instrucció per a la incorporació de romanents de crèdit de l’exercici 2020 al pressupost 2021 

pel que fa al calendari  d’incorporacions i obertura de període d’al·legacions. 
 
Vist l'article 10 apartat 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’aprovació  
de les  instruccions per al seguiment i la gestió del pressupost. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER. Aprovar l’Informe sobre l’aplicació de la Instrucció de romanents  de crèdit de l’exercici 2020 al pressupost 
de la UAB de 2021. [Document] 

 
SEGON. Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l'Equip de Govern i la Gerència l'execució i el 
seguiment d'aquests acords. 

http://www.uab.cat/doc/Aplicacio-instruccio-romanents-credits-exercici20-pressupost21-180221
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TERCER. Comunicar els presents acords a la vicegerent d'Economia, per tal que porti a terme les mesures 

necessàries per a fer-los efectius 
  

 
Acord 012/2021, de 18 de febrer de 2021 , Comissió d'Economia i d'Organització 
 

Vista la proposta d’aprovació de les modificacions de crèdit de data 31 de gener de 2021. 
 

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 10 de desembre de 2020 i l’Acord de 17 de desembre de 2020 del Consell Social  
mitjançant els quals s’aproven la pròrroga del pressupost de la UAB 2019 fins a l’aprovació del pressupost UAB 2021. 
 
Vist l'article 10.1 lletra a) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 

de la UAB pel que fa a les competències de la Comissió d’Economia i d’Organització en matèria d’instruccions per al 
seguiment i la gestió del pressupost. 

 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER. Aprovar les modificacions de crèdit en data 31 de gener de 2021. [Document] 
 

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

  

Acord 013/2021, de 18 de febrer de 2021 , Comissió d'Economia i d'Organització 
 

Vist el Certificat del vicerector d’Economia d’existència de crèdit suficient per atendre la despesa corresponent a la 
pròrroga de la contractació núm. 67/2015 de serveis d’assistència sanitària d’atenció primària, odontologia, 
psicologia, psiquiatria, ginecologia i de recepció central en el servei assistencial de salut 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 10 de desembre de 2020 i l’Acord de 17 de desembre de 2020 del Consell Social  
mitjançant els quals s’aproven la pròrroga del pressupost de la UAB 2019 fins a l’aprovació del pressupost UAB 2021. 

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

atendre-les. 
 
Vist el que disposa l’article 116.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, el qual 

estableix literalment: “Asimismo, deberá incorporarse el certificado de existencia de crédito o, en el caso de 
entidades del sector público estatal con presupuesto estimativo, documento equivalente que acredite la existencia 
de financiación, y la fiscalización previa de la intervención, en su caso, en los términos previstos en la Ley 47/2003, 
de 26 de noviembre, General Presupuestaria”. 

 
Vist l'article 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. 
 

http://www.uab.cat/doc/Aprovacio-modificacions-credit-310121-180221
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Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER. Aprovar la proposta de despeses pluriennals corresponent a la pròrroga de la contractació núm. 67/2015 
de serveis d’assistència sanitària d’atenció primària, odontologia, psicologia, psiquiatria, ginecologia i de recepció 
central en el servei assistencial de salut 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. 
  

   
Acord 014/2021, de 18 de febrer de 2021 , Comissió d'Economia i d'Organització 
 

Vist l’Acord de la Comissió d’Economia i d’Organització de 22 de gener de 2021 el qual diu literalment: 

 
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, 

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

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

seguiment d’aquests acords 
 

Vist que s’ha detectat un error en la mateixa atès que no es tracta d’una pròrroga de contractació i, per tant, cal 
esmenar-la en el sentit següent: 
 

“PRIMER. Aprovar la proposta de despeses pluriennals corresponent a 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.” 

 
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. 
 

ACORDS 
 

PRIMER. Esmenar l’Acord pres per la comissió d’Economia i d’Organització de data 22 de gener de 2021 el qual 

quedarà redactat en el sentit següent: 
 

PRIMER. Aprovar la proposta de despeses pluriennals corresponent a  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.” 

 
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 
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I.4.3. Comissió d’Investigació 
[tornar a l’índex] 

  
 
Acord 007/2021, de 16 de febrer de 2021 , Comissió d'Investigació 
 

ACORDS 
 

Aprovació de l'acta de la sessió de 28 de gener de 2021. 
  

   

Acord 008/2021, de 16 de febrer de 2021 , Comissió d'Investigació 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Acordar com a criteris  d’avaluació per als contractes Talent UAB per poder formalitzar la pròrroga del 
contracte un cop superat el període inicial de tres anys del contracte:  

1r.- Amb caràcter transitori, per aquells investigadors que siguin objecte d’avaluació el període inicial de 3 anys de 
contracte durant l’any 2021 i, ates el retràs en el procediment d’acreditació de recerca avançada o de catedràtic 
degut a les mesures per combatre el COVID-19, es modifica el requisit d’acreditar els mèrits de recerca avançada o 

de catedràtic pel requisit d’haver demanat les esmentades acreditacions, independentment de que hagin obtingut 

la resolució de concessió en el moment de l’avaluació.  
Nogensmenys, serà causa de rescissió del contracte el fet que havent autoritzat la pròrroga del contracte després 
dels tres anys, la sol·licitud de reconeixement de mèrits de recerca avançada o de catedràtic és desestimada.   

2n.- Exigir a l’investigador/a Talent acreditar davant l’òrgan competent de la UAB, amb un mes d’antelació al termini 
de fer l’avaluació, i respecte l’activitat científica desenvolupada durant els tres anys de durada inicial del contracte, 
la mateixa documentació que es requereix per la sol·licitud de reconèixer d’un sexenni de recerca; i, valorar-la, 

segons els criteris d’avaluació establerts per a la concessió d’un  sexenni de recerca segons l’àmbit de coneixement 
respectiu.   
SEGON.- Encarregar el vicerector Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment d’aquests acords. 

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

  

Acord 009/2021, de 16 de febrer de 2021 , Comissió d'Investigació 
 

Vista la sol·licitud presentada pel Responsable del Grup de Recerca Wireless Information Networking (WIN) de 
l’Institut d’Investigació i Innovació Parc Taulí (I3PT) i el Director del Departament de Telecomunicació i Enginyeria 
de Sistemes de la UAB davant el vicerector de Recerca i de Transferència relativa a que el Grup de Recerca de 

Wireless Information Networking de de l’Institut d’Investigació i Innovació Parc Taulí (I3PT) sigui reconegut com a 
unitat associada a l’esmentat Institut (document 1).  
 

Vist el contingut de l’informe (memòria) sobre la Unitat Mixta Nefrologia CSPT - Escola d’Enginyeria UAB (document 

2). 
 

Vists l’article 77.4 de la Normativa de la UAB en matèria d’investigació, segons el qual correspon informar a la 
Comissió d’Investigació el reconeixement d’una unitat mixta d’investigació. 
 
Vist l'article 16.3.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 30 d’octubre de 2019, pel que fa a les 
competències de la Comissió d’Investigació, que estableix que li correspon aprovar propostes, que ha de ratificar el 
Consell de Govern, pel que fa a reconeixement d’unitats de recerca associades a la UAB. 

  
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
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PRIMER.- Informar favorablement la creació de la Unitat Mixta d’Investigació ‘NEFROLOGIA CSPT – ESCOLA 

D’ENGINYERIA UAB (AI FOR KIDNEY)’ de conformitat amb allò establert en la normativa de la UAB en matèria 

d’investigació.  
SEGON.- Elevar aquests acords al Consell de Govern per tal que exerceixi les seves competències. 

TERCER.- Encarregar el vicerector 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 010/2021, de 16 de febrer de 2021 , Comissió d'Investigació 
 

Atès que recentment el Centre d’Història de la Ciència ha estat reconegut com a Institut Universitari d’Investigació  
amb la denominació d’Institut d’Història de la Ciència, d’acord amb la memòria que s’adjunta com a document 1.  
 

Ates que en data  12 de febrer de 2021 està previst que el Consell d’Institut  acordi la modificació dels seus estatuts  
(document 2). 
  
Vist l'article 16.4.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 30 d’octubre de 2019, pel que fa a les 
competències de la Comissió d’Investigació, que estableix que li correspon informar de les propostes que han de ser 
discutides i, si escau, aprovades pel Consell de Govern pel que fa a la modificació d’Instituts universitaris propis. 

 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Informar favorablement la proposta de modificació dels estatuts de l’Institut d’Institut d’Història de la 

Ciències.  
SEGON.- Elevar aquesta al Consell de Govern per tal que exerceixi les seves competències. 
TERCER.- Encarregar el vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment d’aquests acords. 

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

   
Acord 011/2021, de 16 de febrer de 2021 , Comissió d'Investigació 
 

Vista la proposta del vicerector de Recerca i de Transferència de Coneixements on proposa l’informe favorable de la 

sol·licitud d’investigadors vinculats a la Universitat. 
Atès que es vol proposar favorablement la sol·licitud de reconeixement d’investigadors vinculats, d’acord amb el 
llistat que s’adjunta com a document 1. 

Vist l’article 37.2 de la normativa en matèria d’investigació de la UAB, segons redacció per acord del Consell de 
Govern de data 30 de gener de 2020, segons el qual, la sol·licitud de reconeixement d’Investigadors Vinculats a la 
Universitat ha de comptar amb l’informe favorable de la Comissió d’Investigació i el vistiplau de l’estructura a on es 
vinculi.   

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

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

Bianqui, actualment vinculada a la Universitat de Milà, com a Investigadora Vinculada a la Universitat assignada al 
Departament de Filosofia. 
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 012/2021, de 16 de febrer de 2021 , Comissió d'Investigació 
 

ACORDS 
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PRIMER.- Modificar parcialment l’acord núm. 5/2021, de 28 de gener, de la Comissió d’Investigació en el sentit 

d’informar favorablement sobre el reconeixement de recerca de les persones següents, 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 a favor de IVET ELIAS PUIGDOMÈNECH pertanyent al Centre de 

Biotecnologia Animal i de Teràpia Gènica. 
SEGON.- Elevar aquests acords al rector perquè exerceixi les seves funcions. 
TERCER.- Encarregar al vicerector de Recerca i de Transferència l’execució i el seguiment d’aquests acords. 
QUART.- Comunicar aquests acords al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per 

fer-los efectius. 
  

 

I.4.4. Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística 
[tornar a l’índex] 

 
Acord 1/2021, de 2 de febrer, de la Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística 

 
Aprovar l’acta de la sessió anterior del dia 20 de novembre de 2020.  
 
 

I.4.5. Comissió de Transferència de Coneixements i de Projectes Estratègics 
[tornar a l’índex] 

 
 
Acord 001/2021, de 17 de febrer de 2021 , Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes 

Estratègics 
 

ACORDS 
 

Aprovació de l'acta de 21 de desembre de 2020. 
  

 

  
Acord 002/2021, de 17 de febrer de 2021 , Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes 

Estratègics 
 

Vista la proposta de la vicerectora d’Innovació i de Projectes Estratègics per   l’extinció del Laboratori de prestació 
de serveis LABORATORI D’INFORMACIÓ GEOGRÀFICA I TELEDETECCIÓ. 
   

Vist l’article 46 de la Normativa d’investigació de la UAB  i l’article 22.2.a) de la Normativa de creació, composició i 
funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, segons els quals la modificació i supressió dels   
laboratoris de prestació de correspon a la comissió delegada del Consell de Govern competent en matèria de 
transferència de coneixements, a proposta del vicerector president de l’esmentada comissió. 

  
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la supressió del LABORATORI D’INFORMACIÓ GEOGRÀFICA I TELEDETECCIÓ.  

  
SEGON.- Encarregar el vicerector d’Innovació i de Projectes Estratègics l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
 

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

 
Acord 003/2021, de 17 de febrer de 2021 , Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes 
Estratègics 
 

Vista la proposta de la vicerectora d’Innovació i de Projectes Estratègics on proposa la modificació d’adscripció 

d’activitat investigadora de personal investigadora a institucions de recerca amb personalitat jurídica pròpia de 
l’esfera UAB. 
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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 33.2 de la Normativa de la UAB en matèria d’investigació de la UAB, aprovada pel Consell de Govern de 
data 30 de gener de 2020, segons els quals, l’adscripció de la recerca del personal investigador a institucions de 

recerca amb personalitat jurídica pròpia de l’Esfera UAB haurà de ser informada favorablement per la Comissió de 
Transferència de Coneixements i Projectes Estratègics de la UAB.  
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Informar favorablement la desadscripció de l’activitat de recerca del doctors Martí Prats Soler, Roberto 
Rubio Núñez i Xavier Tolsa Domènech que tenien a favor del Consorci Centre de Recerca Matemàtica (CRM).  
 
SEGON.-  Comunicar el presents acords a la vicerectora d’Innovació i de Projectes Estratègics de Coneixements i 

elevar les actuacions a aquesta 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. 
  

  

 

I.5. Junta Electoral General 
[tornar a l’índex] 

 

Acord 05/2021, de 18 de febrer, de la Junta Electoral General, pel qual s’acorda resoldre les reclamacions 
presentades contra el cens electoral provisional i, en conseqüència, procedir a la proclamació definitiva dels cens 

electoral i a la seva publicació 
 
 

 
 

 
II.  Circulars, instruccions  

i altres resolucions d’àmbit general 
 
 

 

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

 

Instrucció 2/2021 del gerent de la UAB per la qual es fixen els criteris d’aplicació de les mesures recollides a la 
Resolució SLT/275/2021, de 5 de febrer, 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] 

 

 
 

 

  

http://www.uab.cat/doc/Instruccio_2021_02
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III.  Convenis  

 

 
III.1. Cercador de convenis 

[tornar a l’índex] 

 

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

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

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

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

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

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

potenciar la relació amb la societat (art 190). 

Cercador de convenis de la UAB 
 

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

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

 
 

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

 

 
Nom Abast Institucions Data de 

signatura 

H1035-7130-10568-Conveni de 
col·laboració docent entre la UAB 
i Antropòlegs.Lab per al curs 
acadèmic 2016-2017 (N. 

Armentano)-2017 

Col.laboració docent en el 
màster d'Antropologia 
Biològica 

Antropòlegs LAB, Universitat 
Autònoma de Barcelona 

01/03/2017 

H1035-6084-10418-License 

Agreement  between  Karlsruher 
Institut für Technologie (KIT) and 
UAB - software systems-2017 

Facilitar l'accés a la 

comunitat científica a un 
software desenvolupat en 
colaboració entre la UAB y el 

KIT, que permet avaluar la 
fiabilitat de circuits integrats 

Karlsruher Institut für 

Tecnhonologie (KIT), 
Universitat Autònoma de 
Barcelona 

29/08/2017 

H1035-40165-15904-Addenda al 
conveni de col·laboració docent, 
de 21 de desembre de 2010, 
entre la UAB i l'Institut de 

Ciències de l'Espai-CSIC-2019 

Addenda al conveni de 
col·laboració docent, de 21 
de desembre de 2010, entre 
la UAB i l'Institut de Ciències 

de l'Espai-CSIC, on es 
relaciona el personal que 
impartirà el Màster oficial  

“High Energy Physics 
Astrophysics Cosmology” 

Univesitat Autònoma de 
Barcelona, Institut de 
Ciències de l'Espai I(ICE-
CSIC-IEEC) 

26/11/2019 

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

H1035-31508-13031-Acord de 
col·laboració amb el Departament 
de Justícia per a proporcionar 

activitats adequades per a 
l'execució de la pena de treballs 
en benefici de la comunitat-2020 

El Conveni proposat té per 
objectiu col·laborar amb el 
Departament de Justícia de 

la Generalitat de Catalunya 
per tal que la UAB pugui 
facilitar activitats a 
desenvolupar en el seu 

campus per a les persones 
condemnades a una pena de 
treballs en benefici de la 

comunitat 

Universitat Autònoma de 
Barcelona, Departament de 
Justícia 

14/02/2020 

H1035-40177-15905-Addenda de 

resolució del conveni, de 28 
d'octubre de 2016, entre la UVic, 
la UIC, la UAB i la Fundación 
Privada Rinaldi per realitzar el 

MU en Enginyeria Industrial-2020 

Addenda de resolució del 

conveni, de 28 d'octubre de 
2016, entre la UVic, la UIC, 
la UAB i la Fundación Privada 
Rinaldi per realitzar el MU en 

Enginyeria Industrial 

Universitat Autònoma de 

Barcelona, Fundació Privada 
Rinaldi, Fundació 
Universitària 
Balmes.Universitat de Vic-

UCC 

19/02/2020 

H1035-40160-15899-Conveni 

entre la UAB i la FPCEE 
Blanquerna per regular una 
col·laboració en activitats 

d'interès general (XI 
International Conference on the 

Dialogical)-2020 

Conveni entre la UAB 

(Departament de Psciologia 
Bàsica, Evolutiva i de 
l'Educació) i la Facultat de 

Psicologia, Ciències de 
l'Educació i de l'Esport 

Blanquerna (FPCEE 
Blanquerna) per regular una 

col·laboració en activitats 
d'interès general,segons 
l'establert a l'article 25 de la 

Llei 49/2002, per destinar-lo 
a la  XI International 
Conference on the Dialogical 

Banquerna, Universitat 

Autònoma de Barcelona 

24/02/2020 

H1035-40839-16497-Conveni 
Marc de col·laboracio entre la 
UAB i el Club Natació Barcelona 

"Som història, som futur"-2020 

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

Barcelona i el Club Natació 
Barcelona en els aspectes 
professionals i de recerca en 

matèria d'avaluació i 
formació integral de 
l'esportista 

Universitat Autònoma de 
Barcelona, CLUB DE 
NATACIO BARCELONA 

03/04/2020 

H1035-32338-13843-Addenda al 
conveni de 2-10-2007 entre la 

UAB, la UB, la UPF i l'Escola 
d'Aministració Pública de 
Catalunya per a la realització, 

durant el curs 2018-2019, del MU 

en Gestió Pública-2020 

Especificar les funcions a 
desenvolupar i els costos 

indirectes derivats de la 
participació de l'EAPC 
ocasionats per la realització 

del Màster universitari en 

Gestió Pública del curs 2018-
2019 

Universitat Pompeu Fabra, 
Universitat Autònoma de 

Barcelona, Departament de 
Polítiques Digitals i 
Administració Pública, 

UNIVERSIDAD DE 

BARCELONA MINISTERIO DE 
UNIVERSIDADES E 
INVESTIGACION 

14/05/2020 

H1035-41671-17291-
Collaboration agreement betwwn 

the Universitat Autònoma de 
Barcelona and National University 
of Singapore (Prof. Teresa Soto)-
2020 

The object of this 
Collaboration agreement is 

to set out the terms agreed 
between the parties in 
respect to the visiting 
appointments of research 

staff so as to improve the  
scientific knowledge of such 
staff and favor their 

professional development 

National University of 
Singapore, Univesitat 

Autònoma de Barcelona 

27/07/2020 
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Nom Abast Institucions Data de 
signatura 

H1035-29998-12411-Conveni 
entre la UAB, mitjançant el 
Laboratori AFIN, i l'Ajuntament 

de Sant Llorenç d'Hortons en 
l'àmbit de la recerca, la 
transferència de coneixement i 
l'assessorament-2020 

Col·laboració entre el 
Laboratori Centre de Serveis 
AFIN de la Universitat 

Autònoma de Barcelona i 
l'Ajuntament de Sant Llorenç 
d'Hortons en l'àmbit de la 
recerca, de la transferència 

de coneixement acadèmic i 
de l'assessorament i 
acompanyament. 

Ajuntament Sant Llorenç 
d'Hortons, Univesitat 
Autònoma de Barcelona 

03/08/2020 

H1035-33679-14664-5a addenda 
al conveni de col·laboració entre 

la UAB i la FUAB, subscrit el 24-
04-2020 

5a Addenda al conveni de 
col·laboració entre la UAB i 

la FUAB de 24 d'abril de 
2015 

Fundació Universitat 
Autònoma de Barcelona 

(FUAB), Universitat 
Autònoma de Barcelona 

15/10/2020 

H1035-41335-17028-Conveni de 

col·laboració entre la Universitat 
Autònoma de Barcelona i la 
Universitat de Barcelona, per al 

reconeixement d'investigadors 
vinculats (Federico Demaria)-
2020 

Reconèixer els  

investigadors/es que 
s'adhereixen a aquest 
conveni mitjançant la 

subscripció de l'ANNEX I del 
present conveni com a 
Investigador-s Vinculats-des 

a la Universitat Autònoma de 
Barcelona 

Universitat Autònoma de 

Barcelona, UNIVERSIDAD DE 
BARCELONA MINISTERIO DE 
UNIVERSIDADES E 

INVESTIGACION 

03/11/2020 

H1035-41633-17283-Conveni de 

col·laboració docent entre la 
Universitat Autònoma de 
Barcelona  i IVI Barcelona, SL  

(Prof. Vinculat Mireia Florensa) 
(Anys 2020-2023)-2020 

Establir el marc de 

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

Barcelona, SL  en aspectes 
de col·laboració docent (Sra. 
Mireia Florensa Bargalló) 

(cursos 2020-2021 fins 
2022-2023) 

IVI Barcelona, S.L., 

Univesitat Autònoma de 
Barcelona 

03/11/2020 

H1035-41613-17277-Conveni de 
col·laboració docent entre la UAB 
i Consultori Dexeus, SAP (Prof. 
Vinculats Eli Clua, Silvia Mateo, 

Lluc Coll i Maria C. Pons) (Anys 
2020-2023)-2020 

Establir el marc de 
col·laboració entre la 
Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB) i 

CONSULTORI DEXEUS, SAP  
en aspectes de col·laboració 
docent 

Consultori Dexeus, SAP, 
Univesitat Autònoma de 
Barcelona 

05/11/2020 

H1035-41466-17170-Conveni 
marc de col·laboració entre la 

Universitat Autònoma de 
Barcelona i l'Agència de Salut 
Pública de Barcelona per 
desenvolupar activitats de 

formació, docència i recerca-
2020 

L'objecte d'aquest conveni 
es establir el marc de 

col·laboració entre la 
Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB) i l'Agència 
de Salut Pública de 

Barcelona (ASPB) en els 
aspectes institucionals, 
acadèmics i professionals per 

ambdues parts, per  
desenvolupar activitats de 
formació, recerca i docència 

Univesitat Autònoma de 
Barcelona, Agència de Salut 

Pública de Barcelona (ASPB) 

10/11/2020 
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signatura 

H1035-57818-17801-Conveni 
entre el Departament d'Empresa 
i Coneixement, les universitats 

públiques i privades i (I-
CERCA).Projectes per eliminar 
conductes masclistes a la 
universitat (2020)-2020 

Conveni entre el 
Departament d'Empresa i 
Coneixement, les 

universitats públiques i 
privades i la Fundació (I-
CERCA).Projectes per 
eliminar conductes 

masclistes a la universitat 
(2020) 

Universitat Pompeu Fabra, 
Universitat de Girona, 
UNIVERSITAT 

INTERNACIONAL DE 
CATALUNYA, Universitat 
Ramon Llull, FUNDACION 
PRIVADA UNIVERSITAT 

ABAT OLIBA CEU, Universitat 
de Vic - Fundació 
Universitària Balmes - 

Universitat Central de 
Catalunya, UNIVERSIDAD DE 
BARCELONA MINISTERIO DE 
UNIVERSIDADES E 

INVESTIGACION, UdL, 
UNIVERSITAT ROVIRA I 
VIRGILI, Departament 

d'Empresa i Coneixement, 
Fundació Institució dels 
Centres de Recerca de 

Catalunya, UNIVERSITAT 
POLITECNICA DE 
CATALUNYA, Universitat 

Autònoma de Barcelona 

25/11/2020 

H1035-58454-18298-UAB-HOSP 
ST. PAU (ESTADA ELISABETH 

DOMINGUEZ CLAVE)-2020 

UAB-HOSP ST. PAU (ESTADA 
ELISABETH DOMINGUEZ 

CLAVE) DOC EN 
FARMACOLOGIA 

ELISABETH DOMINGUEZ 
CLAVE, HOSPITAL SANT 

PAU, UAB 

01/12/2020 

H1035-57822-17804-Enmienda 
número 1, al convenio de 
asociación Nº CDE15, de 6 de 

noviembre de 2018, entre la 
Comisión Europea en España y la 
UAB-2020 

Enmienda número 1, al 
convenio de asociación Nº 
CDE15, de 6 de noviembre 

de 2018, entre la Comisión 
Europea en España i la UAB  

Comisión Europea en 
España, Univesitat 
Autònoma de Barcelona 

14/12/2020 

H1035-57761-17759-Conveni de 
col·laboració entre l'Ajuntament 
de Polinyà i la Universitat 

Autònoma de Barcelona,  per a 
l'acreditació del nivell d'idiomes-
2020 

Establir les bases de 
col·laboració entre el Servei 
de Llengües de la Universitat 

Autònoma de Barcelona i 
l'Ajuntament de Polinyà, 
amb la finalitat de potenciar 

l'acreditació de nivell de 
llengües estrangeres com a 
millora de l'ocupabilitat de 
les persones que participen 

en accions de formació 

ocupacional, i en concret de 
les accions subvencionades 

pel SOC. 

Universitat Autònoma de 
Barcelona, Ajuntament de 
Polinyà 

23/12/2020 

H1035-41419-17124-Acord entre 

la Gerència d'Ecologia Urbana de 
l'Ajuntament de Barcelona i la 
Universitat Autònoma de 

Barcelona, per l'encàrrec de 
tractament de dades de caràcter 
personal-2020 

L'obtenció i el tractament de 

les dades de caràcter 
personal en relació amb la 
gestió del projecte FI513948 

Microxarxa Escola Respira 

Universitat Autònoma de 

Barcelona, Ajuntament de 
Barcelona, Ajuntament de 
Barcelona 

31/12/2020 
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signatura 

H1035-40812-16451-CONVENIO 
DE COLABORACIÓN ENTRE LA 
UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE 

BARCELONA Y LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ-
2021 

 
Juan Ignacio Camargo/ 
Universidad Autonoma de 
Ciudad de Juárez, Javier 

Lafuente Sancho, Universitat 
Autònoma de Barcelona 

11/01/2021 

H1035-41716-17336-Conveni de 
col·laboració docent entre la 
Universitat Autònoma de 

Barcelona i Barcelona IVF, SLP 
(Prof. vinculats Anna Rabanal i 
Mark Grossman) (Cursos 2020-

2023)-2021 

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

Barcelona (UAB) i Barcelona 
IVF,  SLP  en aspectes de 
col·laboració docent 

Barcelona IVF, SLP , 
Universitat Autònoma de 
Barcelona 

13/01/2021 

H1035-58436-18276-UAB-HSJD 
MARC PRACTIQUES (M 

TECNIQUES DIAGNOSTIC 
IMATGE)-2021 

UAB-HSJD MARC 
PRACTIQUES (M TECNIQUES 

DIAGNOSTIC IMATGE) 2802-
10 

UAB, HOSPITAL SANT JOAN 
DE DEU 

20/01/2021 

H1035-58110-17990-Novació del 
conveni Marc de col·laboració 
entre la UOC i la UAB signat el 2 

de juny de 1996, per tal 
d'establir la vigència indefinida 
del conveni-2021 

Modificar la durada, en 
aplicació de  la  Llei 
40/2015, d'1 d'octubre, de 

Règim Jurídic del Sector 
Públic, estableix que els 
convenis subscrits amb 

alguna Administració Pública, 

organisme o entitat de dret 
públic vinculada o dependent 
d'aquesta i les universitats 

públiques, hauran de tenir 
una durada determinada que 
no podrà ser superior a 

quatre anys  

Universitat Oberta de 
Catalunya, Universitat 
Autònoma de Barcelona 

01/02/2021 

H1035-40797-16439-Conveni 

específic d'adscripció de l'activitat 
de recerca del personal docent i 
investigador de la UAB 
(Montserrat Claveria) a l'Institut 

Català d'Arqueologia Clàssica-
2021 

Adscripció parcial de 

l'activitat de recerca de 
Montserrat Claveria Nadal 
(professora titular de la 
UAB) a l'Institut Català 

d'Arqueologia Clàssica 

UAB, INSTITUT CATALA 

D'ARQUEOLOGIA CLASSICA, 
Universitat Autònoma de 
Barcelona 

03/02/2021 

H1035-57330-17470-Conveni de 
col·laboració entre la UAB i la 
Fundació del Gran Teatre del 

Liceu per a l'elaboració de 
materials diversos pels 
estudiants (Temporada 2020-
2021)-2021 

Col·laboració entre el Gran 
Teatre del Liceu i estudiants 
del Grau en Musicologia 

(assignatura "Història de 
l'Òpera", i del Màster en 
"Musicologia, Educació 
Musical......" per a la 

realització dels comentaris al 
llibret de l'Òpera "La 
Bohème" 

FUNDACIÓN DEL GRAN 
TEATRE DEL LICEU, 
Universitat Autònoma de 

Barcelona 

08/02/2021 

H1035-57899-17863-Conveni de 
col·laboració docent entre la UAB 

i el Centre de Recerca en 
Agrigenòmica (CRAG) (Mar 
Ferreira) (Curs 2020-2021)-2021 

Col·laboració docent entre la 
Universitat Autònoma de 

Barcelona 
i el centre de recerca en 
agrigènomica 

Universitat Autònoma de 
Barcelona, CRAG 

11/02/2021 
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H1035-58181-18045-Conveni de 
col·laboració docent entre la UAB 
i la Fundació Hospital Universitari 

Vall d'Hebron Institut de Recerca 
(VHIR) (Eddi Pradas Gracia) 
(Curs 2020-2021)-2021 

Conveni de col·laboració 
docent entre la  Universitat 
Autònoma de Barcelona 

i  la  Fundació Hospital 
Universitari Vall d'Hebron 
Institut de Recerca (VHIR) 
(Eddi Pradas Gracia) (curs 

2020-2021) 

FUNDACIÓ HOSPITAL 
UNIVERSITARI VALL 
D’HEBRON INSTITUT DE 

RECERCA, Universitat 
Autònoma de Barcelona 

11/02/2021 

H1035-58107-17987-Annex al 

conveni, de 19 de gener de 2016, 
per a la participació del 
professorat de la UAB a la FUAB i 

la gestió dels espais en el marc 
de l'activitat de l'escola FUAB-
Formació-2021 

annex al conveni de 

19/01/2016 - participació 
professorat i gestió d'espais 

FUAB, Universitat Autònoma 

de Barcelona 

16/02/2021 

H1035-58473-18328-Conveni 
DOCUMENTUM 20.4-1998 

Abast i contingut Prova 17/02/2021 

H1035-58467-18322-UAB-
VIGUERA (M PSICOBIOLOGIA I 
NEUROCIENCIA COGNITIVA ED 

XV)-2021 

M PSICOBIOLOGIA I 
NEUROCIENCIA COGNITIVA 
ED XV (1725-15) 

Universitat Autònoma de 
Barcelona, PULSO 
EDICIONES\ 

18/02/2021 

H1035-58495-18350-UAB-EAPC 

(POP 2020-2021)-2021 

UAB-EAPC (POP 2020-2021) 

2276-16 

Universitat Autònoma de 

Barcelona, Escola 
d'Administració Pública de 
Catalunya 

18/02/2021 

H1035-34359-15048-Acuerdo 
entre La Asociación de Centros 
de Lenguas en La Enseñanza 

Superior  (Acles) y La Universitat 
Autònoma de Barcelona para el 
uso del Modelo Certacles-2021 

Acreditació per a tot el 
sistema universitari 
espanyol, mitjançant el 

segell CertAcles, dels 
certificats de domini 
d'idiomes expedits pel Servei 

de Llengües, d'acord amb els 
estàndards definits per 
ACLES. 

ASOC DE CENTROS DE 
LENGUAS EN LA ENSEÑANZA 
SUPERIOR ACLES, 

Universitat Autònoma de 
Barcelona 

22/02/2021 

H1035-41475-17179-Convenio 
de colaboración entre la UAB y la 
Facultad de Teología San Vicente 

Ferrer (Valencia) para el 
reconocimiento de investigadores 
vinculados (AJ López Ribao)-

2021 

Vinculació del Dr. Alejandro 
J. López Ribao al 
Departament d'Història 

Moderna i Contemporània 
(amb la seva adscripció de 
recerca al Centre d'Estudis 

de l'Amèrica Colonial) per a 
participar en tasques de 
recerca i convenis 
d'investigació entre la 

Universitat Autònoma de 

Barcelona, la Facultat de 
Teologia de Catalunya, la 

Facultat de Teologia de 
València i l'Istituto Storico 
dell¿Ordine dei Predicatori 

(Roma). 

ACCV, ACCV, ACCV, 
Universitat Autònoma de 
Barcelona, Universitat 

Autònoma de Barcelona 

22/02/2021 

H1035-41423-17128-Conveni de 

col·laboració docent entre la 
Universitat Autònoma de 
Barcelona i el Centre de Visió per 
Computador (Professors 

vinculats: Porres - Rossinyol - 
Herranz - Berga)-2021 

Col·laboració docent CVC-

UAB 

Universitat Autònoma de 

Barcelona, CENTRE DE 
VISIO PER COMPUTADOR 

23/02/2021 
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H1035-58496-18351-Acord entre 
el Ministerio de Universidades i la 
UAB per a la col·laboració per a 

l'intercanvi d'informació a través 
del SIIU-2021 

Acord entre el Ministerio de 
Universidades i la UAB per a 
la col·laboració per a 

l'intercanvi d'informació a 
través del SIIU  

UNIVERSIDAD DE 
ZARAGOZA, Universitat 
Autònoma de Barcelona 

23/02/2021 

H1035-57411-17518-Contracte 

de protecció de dades entre 
l'Institut Català de Nanociència i 
Nanotecnologia (ICN2) i la UAB 

en el marc d'un encàrrec de 
tractament de dades personals-
2021 

Contracte de protecció de 

dades entre l'Institut Català 
de Nanociència i 
Nanotecnologia (ICN2) i la 

UAB en el marc d'un 
encàrrec de tractament de 
dades personals 

FUNDACIO INSTITUT 

CATALA DE NANOCIENCIA I 
NANOTECNOLOGIA, 
Universitat Autònoma de 

Barcelona 

24/02/2021 

H1035-58513-18368-Addenda al 
conveni, de 14 d'octubre de 
2020, entre LGAI Technological 

Center, S.A. (lGAI) i la UAB. 
Acord de contribució voluntària-
2021 

Addenda al conveni, de 14 
d'octubre de 2020, entre 
LGAI Technological Center, 

S.A. (lGAI) i la UAB. Acord 
de contribució voluntària 

LGAI TECHNOLOGICAL 
CENTER S.A. / APPLUS ST /, 
Universitat Autònoma de 

Barcelona 

24/02/2021 

H1035-57861-17843-Pròrroga 
del conveni de col·laboració, de 

25 de febrer de 2019, entre 
l'Ajuntament de Barcelona i la 
UAB per a la realització de 

pràctiques acadèmiques 

externes-2021 

Pròrroga del conveni de 25-
02-2019 per  tal que 

l'alumnat de la UAB pugui 
realitzar pràctiques 
acadèmiques externes 

curriculars en diversos 

serveis municipals de 
l'Ajuntament de Barcelona. 

Ajuntament de Barcelona, 
Universitat Autònoma de 

Barcelona 

25/02/2021 

H1035-58216-18068-Pròrroga 
del conveni, de 30 de setembre 
de 2020, entre l'Hospital 

Universitari Vall d'Hebron i la 
UAB per a la regularització de les 
condicions econòmiques de l'ús 

d'espai-2021 

Pròrroga del conveni, de 30 
de setembre de 2020, entre 
l'Hospital Universitari Vall 

d'Hebron i la UAB per a la 
regularització de les 
condicions econòmiques de 

l'ús d'espai 

Institut Català de la Salut, 
Universitat Autònoma de 
Barcelona 

25/02/2021 
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IV.  Estructures bàsiques  

i participació en altres centres 

 

 
 

IV.1. Serveis  
[tornar a l’índex] 

 
Supressió del LABORATORI D’INFORMACIÓ GEOGRÀFICA I TELEDETECCIÓ, a partir de l’acord 02/2021, de 
17 de febrer, de la Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes Estratègics 

 

 

 

V.   Nomenaments  

i cessaments 
 
 

 

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

 

V.1.1. Nomenaments  
 
Resolució per delegació del rector, de 6 de febrer de 2021, per la qual es nomena la senyora Mariela Patricia 
Aguayo González coordinadora del Tercer Curs del Grau d’Infermeria de la Facultat de Medicina, amb efectes del 

dia 2 de setembre de 2020. 
 
Resolució per delegació del rector, de 6 de febrer de 2021, per la qual es nomena el senyor Eduard Diogene 

Fadini coordinador del Màster en Farmacovigilància i Farmacoepidemiologia de la Facultat de Medicina, amb efectes 
del dia 1 de juliol de 2020. 
 
Resolució per delegació del rector, de 8 de febrer de 2021, per la qual es nomena la senyora Margarita Pujal 

Llombart responsable de Polítiques d’Igualtat de la Facultat de Psicologia, amb efectes del dia 1 de setembre de 
2020. 
 

Resolució per delegació del rector, de 17 de febrer de 2021, per la qual es nomena la senyora Helena Casas 
Tost coordinadora d’Intercanvis amb Taiwan i la Xina de la Facultat de Traducció i d’Interpretació, amb efectes del 
dia 1 de juliol de 2020. 

 
Resolució per delegació del rector, de 18 de febrer de 2021, per la qual es nomena el senyor Alejandro Rialp 
Criado sotscoordinador d’Estudis del Màster en Recerca Aplicada en Economia i Empresa (MAREB) de la Facultat 

d’Economia i Empresa, amb efectes del dia 1 de setembre de 2020. 

 
Resolució per delegació del rector, de 18 de febrer de 2021, per la qual es deixa sense efectes la resolució de 
data 23 d’abril de 2020 per la qual es nomena la senyora Makiko Fukuda coordinadora de Pràctiques del GEAO 

(Corea i Japó) de la Facultat de Traducció i d’Interpretació, amb efectes del dia 1 de gener de 2020. 
 
 

V.1.2. Cessaments  
 

Resolució del rector, d’11 de febrer de 2021, per la qual la senyora Maria Coll Molinos cessa com a 
coordinadora de Pràctiques del Grau de Fisioteràpia de la Facultat de Medicina, amb efectes del dia 1 de setembre 
de 2020. 
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V.2. Departaments   
[tornar a l’índex] 

 

V.2.1. Nomenaments  
 
Resolució del rector, de 15 de febrer de 2021, per la qual nomena el senyor Francisco José Uroz Felices 
coordinador d’Unitat del Departament d’Empresa (Campus de Sabadell), amb efectes del dia 1 de gener de 2020. 

 
Resolució del rector, de 25 de febrer de 2021, per la qual nomena el senyor Josep Antoni Iglesias Fonseca 
director del Departament de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana, amb efectes del dia 23 de febrer de 2021. 

 
Resolució del rector, de 25 de febrer de 2021, per la qual nomena el senyor Jordi Pàmias Massana secretari 
del Departament de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana, amb efectes del dia 23 de febrer de 2021. 

 
Resolució del rector, de 25 de febrer de 2021, per la qual nomena el senyor Gerard Vilar Roca coordinador 
del Programa de Doctorat del Departament de Filosofia, amb efectes del dia 25 de febrer de 2021. 
 

Resolució per delegació del rector, de 22 de febrer de 2021, per la qual es nomena el senyor Francisco José 
Uroz Felices coordinador d’Unitat del Departament d’Empresa (Campus de Sabadell), amb efectes del dia 1 de 
setembre de 2020. 

 
Resolució per delegació del rector, de 22 de febrer de 2021, per la qual es nomena la senyora Anna Gavarró 
Algueró coordinadora d’Estudis de Postgrau i coordinadora del Doctorat de Ciència Cognitiva i del Llenguatge del 

Departament de Filologia Catalana, amb efectes del dia 1 de gener de 2020. 

 
Resolució per delegació del rector, de 22 de febrer de 2021, per la qual es nomena el senyor Xavier Villalba 
Nicolás coordinador de departament – Relacions Ciències de Traducció i d’Interpretació del Departament de Filologia 

Catalana, amb efectes del dia 1 de gener de 2020. 
 
 

V.2.2. Cessaments  
 

Resolució del rector, de 15 de febrer de 2021, per la qual el senyor Francisco José Uroz Felices cessa com 
a coordinador d’Unitat del Departament d’Empresa (Campus de Sabadell), amb efectes del dia 31 d’agost de 2020. 
 

Resolució del rector, de 25 de febrer de 2021, per la qual el senyor Jesús Adrián Escudero cessa com a 
coordinador del Programa de Doctorat del Departament de Filosofia, amb efectes del dia 24 de febrer de 2021. 
 

Resolució del rector, de 25 de febrer de 2021, per la qual la senyora Gemma Puigvert Planagumà cessa com 
a directora del Departament de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana, amb efectes del dia 22 de febrer de 2021. 
 
Resolució del rector, de 25 de febrer de 2021, per la qual la senyora Sara Rovira Esteva cessa com a 

coordinadora de Recerca del Departament de Traducció i d’Interpretació i d’Estudis de l’Àsia Oriental, amb efectes 
del dia 31 de gener de 2021. 
 

Resolució del rector, de 25 de febrer de 2021, per la qual el senyor Joaquín Sala Sanahuja cessa com a 

coordinador de Professorat del Departament de Traducció i d’Interpretació i d’Estudis de l’Àsia Oriental, amb efectes 
del dia 31 de gener de 2021. 

 
Resolució del rector, de 25 de febrer de 2021, per la qual la senyora Olga Torres Hostench cessa com a 
sotscoordinadora de Professorat de L’Àmbit de Primeres Llengües i Traducció del Departament de Traducció i 
d’Interpretació i d’Estudis de l’Àsia Oriental, amb efectes del dia 28 de febrer de 2021. 

 
Resolució del rector, de 25 de febrer de 2021, per la qual el senyor Antoni Virgili Colet cessa com a secretari 
del Departament de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana, amb efectes del dia 22 de febrer de 2021. 

 
Resolució per delegació del rector, de 12 de febrer de 2021, per la qual es modifica la resolució de data 5 de 
novembre de 2020, per la qual la senyora Montserrat Solsona Pairó cessa com a coordinadora de Doctorat de 

Demografia del Departament de Geografia, amb efectes del dia 30 d’octubre de 2020, en el sentit que la data 
d’efectes d’aquest cessament és el 31 d’octubre de 2020. 
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Resolució per delegació del rector, de 22 de febrer de 2021, per la qual el senyor Francisco Serra Graells, 

adscrit al Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics, cessa com a coordinador general del Programa 

de Doctorat en Enginyeria Electrònica i de Telecomunicació, amb efectes del dia 30 de setembre de 2020. 
 

 

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

 

V.3.1. Nomenaments  
 
Resolució del rector, de 4 de febrer 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 a la Comissió Mixta de l’Institut Universitari de Qualitat Assistencial i Seguretat Clínica 
Avedis Donabedian. 
 

Resolució del rector, de 4 de febrer 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 Mixta de l’Institut Universitari de Qualitat Assistencial i Seguretat Clínica Avedis Donabedian. 
 

Resolució del rector, de 4 de febrer 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 
del Consell de Direcció del Centre de Recerca Matemàtica (CRM). 

 
Resolució del rector, d’11 de febrer 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 de Gestió del GEPA, del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC). 
 
Resolució del rector, de 15 de febrer de 2021, per la qual renova el nomenament del senyor Vicent Fonollosa 
Pla, degà de la Facultat de Medicina, com a representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Càtedra de 

Medicina Transfusional i Teràpies Cel·lulars i Tissular. 
 
Resolució del rector, de 15 de febrer 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 a la Càtedra de Medicina Transfusional i Teràpies Cel·lulars i Tissular. 
 

Resolució del rector, de 15 de febrer de 2021, per la qual renova el nomenament del senyor Armando Sánchez 
Bonastre, vicerector de Recerca i de Projectes Estratègics, com a representant de la Universitat Autònoma de 
Barcelona a la Càtedra de Medicina Transfusional i Teràpies Cel·lulars i Tissular. 
 

Resolució del rector, de 17 de febrer de 2021, per la qual nomena la senyora Maria Carme Miralles Guasch, 
vicerectora de Campus, Sostenibilitat i Territori, representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al Consell 
Econòmic i Social de Barberà del Vallès. 

 
Resolució del rector, de 18 de febrer de 2021, per la qual nomena el senyor Oriol Oms Llobet, coordinador 
d’Estudis del Grau en Geologia, representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al Comitè Científic del Parc 

Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser. 
 

Resolució del rector, de 22 de febrer de 2021, per la qual designa en la vicerectora d’Innovació i de Projectes 
Estratègics, la senyora Rosa Maria Sebastián Pérez, l’exercici del càrrec de patrona de la Fundació de l’Institut 

d’Estudis Espacials de Catalunya (IEEC). 
 
 

V.3.2. Cessaments  
 
Resolució del rector, d’11 de febrer de 2021, per la qual el senyor Carlos Eliseo Sánchez Lancis cessa com a 
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Comissió de Gestió del GEPA, del Consorci de Serveis 
Universitaris de Catalunya (CSUC). 
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VI.  Convocatòries  

i resolucions de places 

 

 
VI.1. Personal acadèmic i personal investigador en formació 

[tornar a l’índex] 

 
 

VI.1.1. Resolucions  
 
Resolució del rector, d’1 de febrer 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. 8337, de 9 de febrer 
de 2021): 
 

Referència: UAB-LE-9066 

Nombre de places: 1 

Categoria: Lector/a / Tenure - eligible lecturer 

Departament: 
Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació 
Audiovisual 

Àmbit de coneixement: Publicitat i Relacions Públiques 

Adjudicació: Sara Vinyals Mirabent 

 

Resolució del rector, d’1 de febrer 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. 8337, de 9 de febrer 

de 2021): 
 

Referència: UAB-LE-9067 

Nombre de places: 1 

Categoria: Lector/a / Tenure - eligible lecturer 

Departament: 
Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació 
Audiovisual 

Àmbit de coneixement: Publicitat i Relacions Públiques 

Adjudicació: Evandro Samuel Ribeiro Dos Santos Oliveira 

 
Resolució del rector, de 2 de febrer de 2021, per la qual es fa públic el nomenament del senyor Francesc Xavier 
Such Martí com a catedràtic d’universitat del Departament de Ciència Animal i dels Aliments, a l’àrea de coneixement 

de Producció Animal (BOE núm. 37, de 12 de febrer de 2021). 
 
Resolució del rector, de 2 de febrer de 2021, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de professorat 

lector / Ternure-eligible lecturer en el marc del Pla Serra Húnter, segons es detalla (DOGC núm. 8338, de 10 de 
febrer de 2021): 
 

Referència: UAB-LE-9080 

Nombre de places: 1 

Categoria: Lector/a / Tenure - eligible lecturer 

Departament: Bologia Animnal, Biologia Vegetal i Ecologia 

Àmbit de coneixement: Ciències de la Terra 

Adjudicació: Sara Marañón Jiménez 

 
Resolució del rector, de 2 de febrer 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. 8338, de 10 de 

febrer de 2021): 
 

Referència: UAB-LE-9083 

Nombre de places: 1 

Categoria: Lector/a / Tenure - eligible lecturer 

Departament: Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes 

Àmbit de coneixement: Enginyeria i infraestructura de transport 

Adjudicació: Jenaro Nosedal Sánchez 
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Resolució del rector, de 8 de febrer de 2021, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de catedràtic en 

règim de contracte laboral, segons es detall (DOGC núm. 8342, de 16 de febrer de 2021): 
 

Referència: CL/20/33 

Nombre de places: 1 

Categoria: Catedràtica d’universitat laboral 

Àrea de coneixement o 
especialitat: 

Enginyeria Química 

Departament al qual està 
adscrita: 

Enginyeria Química, Biològica i Ambiental 

Adjudicació: Gara Villalba Méndez 

  

Resolució del rector i de la directora gerent de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, de 8 de febrer de 
2021, per la qual es fa pública l’adjudicació d’un aplaça de professorat agregat en règim de contracte laboral per 
ocupar una plaça assistencial, segons es detalla (DOGC núm. 8343, de 17 de febrer de 2021): 
 

Referència: AL/20/452 

Nombre de places: 1 

Categoria: Agregat o agregada 

Departament al qual està 
adscrita: 

Cirurgia 

Àrea de coneixement: Urologia 

Especialitat: Urologia 

Categoria assistencial: Facultatiu especialista 

Destí: Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 

Adjudicació: Juan Palou Redorta 

 
Resolució del rector i el director gerent de l’Institut Català de la Salut, de 8 de febrer de 2021, per la qual 

es fa pública l’adjudicació d’una plaça de professorat agregat en règim de contracte laboral per ocupar una plaça 
assistencial, segons es detalla (DOGC núm. 8343, de 17 de febrer de 2021): 
 

Referència: AL/20/462 

Nombre de places: 1 

Categoria: Agregat o agregada 

Departament al qual està 
adscrita: 

Medicina 

Àrea de coneixement: Medicina 

Especialitat: Medicina interna 

Categoria assistencial: Facultatiu especialista 

Destí: Hospital Universitari Vall d’Hebron 

Adjudicació: Benito Almirante Gragera 

 
Resolució del rector, d’11 de febrer 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. 8344, de 18 de 
febrer de 2021): 

 

Referència: UAB-LE-9077 

Nombre de places: 1 

Categoria: Lector/a / Tenure-eligible lecturer 

Departament:  Ciències Morfològiques 

Àmbit de coneixement: Anatomia humana j embriologia 

Adjudicació: Xavier Jordana Comin 

 
Resolució del rector, d’11 de febrer 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. 8344, de 18 de 
febrer de 2021): 

 

Referència: UAB-LE-9078 

Nombre de places: 1 

Categoria: Lector/a / Tenure-eligible lecturer 
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Departament:  Filologia francesa i Romànica 

Àmbit de coneixement: Llengua i literatura italiana 

Adjudicació: Nicola Di Nino 

 
Resolució del rector i de la directora gerent de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, de 15 de febrer de 
2021, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de professorat agregat en règim de contracte laboral per 
ocupar una plaça assistencial, segons es detalla (DOGC núm. 8347, de 22 de febrer de 2021): 

 

Referència: AL/20/456 

Nombre de places: 1 

Categoria: Agregat o agregada 

Departament al qual està 

adscrita:  
Medicina 

Àmbit de coneixement: Medicina 

Especialitat: Geriatria (Medicina interna) 

Categoria assistencial: Facultatiu especialista 

Destí: Hospital de la Santa creu i Sant Pau 

Adjudicació: Olga Herminia Torres Bonafonte 

 

Resolució del rector, de 15 de febrer de 2021, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de professorat 
lector / Ternure-eligible lecturer en el marc del Pla Serra Húnter, segons es detalla (DOGC núm. 8348, de 23 de 
febrer de 2021): 

 

Referència: UAB-LE-9071 

Nombre de places: 1 

Categoria: Lector/a / Tenure-eligible lecturer 

Departament:  Geologia 

Àmbit de coneixement: Cristal·lografia i Mineralogia 

Adjudicació: Isaac Corral Calleja 

 
Resolució del rector, de 15 de febrer de 2021, per la qual es fa públic el nomenament del senyor Francesc 

Muñoz Muñoz com a professor titular d’universitat del Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i 
d’Ecologia, a l’àrea de coneixement de Zoologia (BOE núm. 48, de 25 de febrer de 2021). 
 

Resolució del rector, de 15 de febrer 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. 8348, de 23 de 
febrer de 2021): 
 

Referència: UAB-LE-9068 

Nombre de places: 1 

Categoria: Lector/a / Tenure-eligibe lecturer 

Departament:  Economia Aplicada 

Àmbit de coneixement: Economia aplicada 

Adjudicació: Maria Cervini 

 
Resolució del rector, de 15 de febrer 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. 8348, de 23 de 

febrer de 2021): 
 

Referència: UAB-LE-8013 

Nombre de places: 1 

Categoria: Lector/a / Tenure-eligible lecturer 

Departament:  Física 

Àmbit de coneixement: 
Ciència dels materials i enginyeria 

metal·lúrgica 

Adjudicació: Cristian Rodríguez Tinoco 

 
Resolució del rector i la directora gerent de l’Hospital de la Santa creu i Sant Pau, de 19 de febrer de 
2021, per la qual es nomena el senyor José Maria Guerra Ramos professor titular d’universitat del Departament de 

Medicina en l’àrea de coneixement de Medicina de l’Especialitat de Cardiologia amb destí a l’Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau (DOGC núm. 8353, d’1 de març de 2021).  
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Resolució del rector, de 19 de febrer de 2021, per la qual es fa públic el nomenament de la senyora Isabel 

Galán Mañas professora titular d’universitat del Departament de Traducció i Interpretació i d’Estudis de l’Àsia Oriental 
en l’àrea de coneixement de Traducció i Interpretació (BOE núm. 8353, d’1 de març de 2021). 

 
Resolució del rector i del director general de l’Hospital Universitari Parc Taulí Sabadell, de 19 de febrer 
de 2021, per la qual es fa públic el resultat d’un concurs per a la provisió d’una plaça de professor agregat en règim 
laboral per ocupar una plaça assistencial, segons es detalla (DOGC núm. 54, de 4 de març de 2021): 

 

Referència: AL/20/471 

Nombre de places: 1 

Categoria: Professor agregat 

Departament al qual està 

adscrita:  
Medicina 

Àrea de coneixement: Medicina 

Especialitat: Medicina interna 

Categoria assistencial: Facultatiu especialista 

Destí: Unitat Docent Parc Taulí de Sabadell 

Adjudicació: Joaquín Oristrell Salvà 

 

Resolució del rector, de 19 de febrer de 2021, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de professorat 
agregat en règim de contracte laboral, segons es detalla (DOGC núm. 8353, d’1 de març de 2021): 
 

Referència: AL/20/469 

Nombre de places: 1 

Categoria: Agregat a agregada 

Departament al qual està 
adscrita:  

Ciències de la Computació 

Àrea de coneixement o 
especialitat: 

Ciències de la Computació i intel·ligència 
Artificial 

Adjudicació: Javier Vázquez Corral 

 

Resolució del rector i de la directora gerent de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, de 19 de febrer de 
2021, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de professorat agregat de contracte laboral per ocupar una 
plaça assistencial, segons es detalla (DOGC núm. 8353, d’1 de març de 2021): 
 

Referència: AL/20/455 

Nombre de places: 1 

Categoria: Agregat a agregada 

Departament al qual està 
adscrita:  

Medicina 

Àrea de coneixement: Medicina 

Especialitat: Cures intensives 

Destí: Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 

Adjudicació: Jorge Antonio Betsebé Roig 

 

Resolució del rector i la directora gerent de la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu 
i Sant Pau, de 22 de febrer de 2021, per la qual es nomena el senyor José María Guerra Ramos com a professor 
titular d’Universitat, del Departament de Medicina, a l’àrea de coneixement de Medicina de l’especialitat de 

cardiologia, amb destinació a l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (BOE núm. 58, de 9 de març de 2021). 
 
 

Resolució del rector, de 25 de febrer de 2021, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de catedràtic 
en règim de contracte laboral, segons es detalla (DOGC núm. 8357, de 5 de març de 2021): 
 

Referència: CL/20/34 

Nombre de places: 1 

Categoria: Catedràtic d’universitat laboral 

Departament al qual està 
adscrita:  

Psicobiologia i Metodologia de les Ciències de 
la Salut 
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Àrea de coneixement o 
especialitat: 

Metodologia de les Ciències del 
Comportament 

Adjudicació: Eva Penelo Werner 

 

Resolució del rector, de 25 de febrer de 2021, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de professorat 
agregat en règim de contracte laboral, segons es detalla (DOGC núm. 8357, de 5 de març de 2021): 
 

Referència: AL/20/467 

Nombre de places: 1 

Categoria: Agregat o agregada 

Departament al qual està 
adscrita:  

Periodisme i Ciències de la Comunicació 

Àrea de coneixement o 
especialitat: 

Periodisme 

Adjudicació: Santiago Giraldo Luque 

 
Resolució del rector, de 25 de febrer de 2021, per la qual es fa públic el nomenament de la senyora Maria del 

Mar Massanell Messalles com a professora titular d’universitat  del Departament de Filologia Catalana, en l’àrea de 
coneixement de Filologia Catalana (BOE núm. 59, de 10 de març de 2021). 
 

 
 

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

 

VI.2.1. Convocatòries  
 

Resolució del vicerector d’Organització, per autorització del rector, de 22 de febrer de 2021, per la qual 
es convoca concurs públic d’una plaça de responsable d’operacions i sistemes, segons es detalla: 
 

Codi plaça: L00593 

Denominació: Responsable d’operacions i sistemes 

Grup: 1 

Complement: E 

Destinació: 
Servei d’Informàtica – Unitat d’Operacions i 

Sistemes 

Tipologia de contracte: Indefinit 

Horari: De 9:00h a 17:00h 

 

Resolució del vicerector d’Organització, per autorització del rector, de 26 de febrer de 2021, per la qual 
es convoca concurs públic d’una plaça de tècnic/a superior, segons es detalla: 
 

Codi plaça: L04761 

Denominació: Tècnic/a superior 

Grup: 1 

Complement: Q 

Destinació: 
Àrea de Desenvolupament de Persones i 
Suport Tècnic – Unitat de Formació i 
Desenvolupament Professional 

Tipologia de contracte: Indefinit 

Horari: De 9:00h a 17:00h 

 
 

VI.2.2. Resolucions  
 

Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització del rector, d’1 de febrer de 2021, per 
la qual es resol parcialment la convocatòria de concurs específic per a la provisió de 3 places de l’escala de gestió i 
es declara deserta la plaça de gestor/a amb destinació a la Unitat de Gestió Econòmica de l’Institut de Ciències de 

l’Educació, per manca de candidatures. 
 



BOUAB Núm. 192  -  Febrer / 2021     pàg. 55 
 

 

Butlletí Oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona 

Resolució del cap de l‘Àrea de Gestió de Persones, per autorització del rector, de 5 de febrer de 2021, 

per la qual es resol el procés selectiu per a la provisió de dues places de gestor acadèmic i de serveis o de gestora 

acadèmica i de serveis, segons es detalla: 
 

1. Adjudicar la plaça amb destinació a la Gestió Acadèmica i de Serveis de l’Escola d’Enginyeria (F03621(, a la 
senyora María Begoña Valle Valverde 

 
2. Adjudicar la plaça amb destinació a la Gestió Acadèmica i de Serveis de la Facultat de Traducció i 

d’Interpretació (F00453), al senyor Enric López Cejas 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per delegació del rector, de 5 de febrer de 2021, per 

la qual es resol el concurs intern de trasllat i/o promoció, per a la provisió d’una plaça de tècnic/a mitjà/ana (personal 
laboral grup 2), amb destinació a la Unitat Integrada de Suport Administratiu Departamental (UISAD) de Filologia 
Catalana i de Filologia Espanyola, de l’Administració de Centre de Lletres i Psicologia, i es declara la plaça deserta. 

 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 9 de febrer 
de 2021, per la qual s’aplica, al senyor Javier del Rey Azpiri, un complement personal de durada determinada, en 
concepte de col·laboració en el traspàs de coneixement de les pràctiques a la tècnica de laboratori que actualment 

cobreix una plaça vacant al Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d’Immunologia. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 12 de 

febrer de 2021, per la qual s’encarrega, amb caràcter provisional, les funcions i les responsabilitats de la plaça 
(F02403) de cap de la Biblioteca d’Humanitats, a la senyora Ana Maria Escañuela Barradas. 
 

Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 15 de 

febrer de 2021, per la qual s’adscriu, amb caràcter provisional, a la senyora Patricia Maria Garcia del Pino, a la 
Unitat de Personal Acadèmic de l’Àrea de Gestió de Persones. 
 

Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 15 de 
febrer de 2021, per la qual s’aplica, a la senyora Carolina Gómez Romero un complement personal de durada 
determinada en concepte de col·laboració en les pràctiques de laboratori Departament de Sanitat i Anatomia 

Animals. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització del rector, de 17 de febrer de 2021, 

per la qual, vistes les sol·licituds presentades per tal de cobrir provisionalment 1 plaça del subgrup A1 (tècnica), es 
declara deserta la cobertura provisional de la plaça de cap de la Unitat de Dinamització Econòmica Comunitària de 
l’Àrea de Serveis Logístics i d’Administració. 
 

Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per delegació del rector, de 22 de febrer de 2021, per 
la qual es resol el concurs intern per a la provisió de 2 places de tècnic/a en prevenció de riscos laborals (personal 
laboral , grup 1), amb destinació al Servei de Prevenció de l’Àrea de Prevenció i Assistència i es declaren les dues 

places desertes. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 24 de 

febrer de 2021, per la qual s’encarrega, amb caràcter provisional, a la senyora Dolors Vior Ortiz, administrativa 
responsable de la Gestió d’Afers Acadèmics i Projectes de l’Institut de Ciències de l’Educació, l’assumpció de funcions 
de major responsabilitat. 

 

Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 24 de 
febrer de 2021, per la qual la senyora Marian Tarifas Valenuela cessa com a personal laboral. 
 

Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 24 de 
febrer de 2021, per la qual s’encarrega, amb caràcter provisional, a la senyora Mònica Hoces Fernández, 
administrativa responsable del Departament de Sociologia de l’Administració de Centre de Dret i de Ciències 

Polítiques i de Sociologia, l’assumpció de funcions de major responsabilitat. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 24 de 
febrer de 2021, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Eva Jove Casabella, funcionària de 

l’escala administrativa (C1), per ocupar la plaça F02707 (C1, nivell 21) a la Biblioteca de Ciències Socials de 
l’Administració de Dret i Ciències Polítiques i Sociologia. 
 

Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 24 de 
febrer de 2021, per la qual es tanca la comissió de serveis a la senyora Cristina Berenguel Aguado, funcionària de 
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l’escala administrativa,. Per ocupar la plaça F02707 (C1, nivell 21) d’administrativa especialista amb destinació a la 

Biblioteca de Ciències Socials.  

 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 24 de 

febrer de 2021, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Ana Isabel Ayllon Bonnin, funcionària 
de l’escala administrativa (C1), per ocupar la plaça F02221 (C1, nivell 21.1) a la Biblioteca de Ciències Socials de 
l’Administració de Dret i Ciències Polítiques i Sociologia. 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 26 de 

febrer de 2021, per la qual s’encarrega, amb caràcter provisional, les funcions de la coordinació transversal del 
servei als usuaris de la Biblioteca d’Humanitats, a la senyora Mònica González Gavara. 
 

Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 26 de 
febrer de 2021, per la qual es tanca l’encàrrec de les funcions i les responsabilitats de cap d’Informàtica Distribuïda 
de Ciències Socials, al senyor Andre Pompas Alcaraz. 

 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 26 de 
febrer de 2021, per la qual s’encarrega, amb caràcter provisional, les funcions de la coordinació transversal del 
serveis als usuaris de la Biblioteca d’Humanitats, a la senyora Mònica González Gavara. 

 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 26 de 
febrer de 2021, per la qual es tanca la comissió de serveis, a la senyora Rosa Maria Sobrino Franco, funcionària 

de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F09936 (C1, nivell 16.1) de la secretaria de l’Equip de Govern al 
Gabinet del Rectorat i s’adscriu, en comissió de serveis, per ocupar la plaça F01057 (C1.22.1) de secretària de 
direcció al Vicerectorat d’Innovació i Projectes Estratègics. 
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