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I.  Disposicions generals i acords  

d’òrgans col·legiats d’àmbit general 

 
 
 

I.1. Comissions del Consell Social 

 

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

 
 

Acord 07/2021, de 23 de març, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 
 
S'acorda 

 
Aprovar l’acta de la sessió de la Comissió Acadèmica reunida el dia 16 de febrer de 2021. 
 

 
Acord 08/2021, de 23 de març, 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 1502909, estudiant de Grau en Enginyeria de Telecomunicació i Grau en enginyeria de Sistemes de 

Telecomunicació , segons consta en el document 1. 

2. NIA 1533891, estudiant de Grau en Psicologia, segons consta en el document 2. 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
S’acorda  

 1.-Emetre un informe favorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat 
dels estudis de grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació i Grau en Enginyeria de Telecomunicacions , 
presentat per l’estudiant amb NIA 1502909 de l’Escola d’Enginyeria de la UAB, 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 justifiquen la concessió d’una autorització de matrícula 
pel curs 2020/2021. I, i per tant, 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 grau en Psicologia , presentat per l’estudiant amb NIA 1533891 de la Facultat de Psicologia de la 
UAB, 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 justifiquen 

la concessió d’una autorització de matrícula pel curs 2021/2022. I, i per tant, autoritzar que l’alumna pugui 
matricular-se en el curs 2021-2022. 
  

 

Acord 09/2021, de 23 de març, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 
 

Exposició de motius 
Atesa la petició de creació de títols de grau 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. 
(document 1, document 2, document 3, document 4 i document 5). 

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.e dels Estatus de la UAB sobre la creació de títols universitaris oficials. 

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 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 17 de març està s’ha pres l’acord 24/2021 que estableix: 
PRIMER. Aprovar la creació dels títols de grau següents: Estudis d’Anglès i Català; Estudis d’Anglès i Espanyol; 
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Estudis de Catala i Espanyol; Filologia i Cultura Franceses; Intel·ligència Artificial.  SEGON. Elevar l'aprovació de la 

creació dels títols de grau al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències. TERCER. Encarregar a la 

vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent i 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 vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent i 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 la 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 dels títols següents: 
a)    Estudis d’Anglès i Català 
b)    Estudis d’Anglès i Espanyol  

c)    Estudis de Català i Espanyol 
d)    Filologia i Cultura Franceses  
e)    Intel·ligència Artificial  
2)    Encarregar la vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent i 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 10/2021, de 23 de març, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 

 

Exposició de motius 
Atesa la petició de creació de títols de màster universitari 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. (document 1, document 2, document 3, i document 4). 
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 

Vist l’article 88.b de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
Vist el que disposa l’article 64.e dels Estatuts de la UAB sobre la creació de títols universitaris oficials. 
Vist l'article 226 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb 

el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011, sobre la creació de títols de 
màster universitari. 
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 d’17 de març de 2021 s’ha pres l’acord 25/2021 que estableix:  

PRIMER. Aprovar la creació dels títols de màster universitari següents: 
-    Farmacovigilància i Farmacoepidemiologia /Pharmacovigilance and Pharmacoepidemiology 
-    Sanitat Aqüicola / Science in Health Management in Aquaculture  

-    Matemàtiques Interdisciplinàries / Interdisciplinary Mathematics   
-    Electroquímica, Ciència i Tecnologia  
SEGON. Elevar l'aprovació de la creació dels títols de màster universitari al Consell Social per tal que exerceixi les 

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

S’acorda : 
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
1)    Aprovar la creació dels títols de màster universitari següent: 

a)    Farmacovigilància i Farmacoepidemiologia /Pharmacovigilance and Pharmacoepidemiology  
b)    Sanitat Aqüicola / Science in Health Management in Aquaculture.  
c)    Matemàtiques Interdisciplinàries / Interdisciplinary Mathematics 
d)    Electroquímica, Ciència i Tecnologia  

2)    Encarregar la vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent i la vicerectora de Qualitat i d’Acreditació Acadèmica 
l'execució i el seguiment del punt 1 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. 
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Acord 11/2021, de 23 de març, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 

 
Exposició de motius 

Ateses les peticions de creació i modificació de títols de màster i de diploma de postgrau que han estat presentades 
a l’Escola de Postgrau, i atesa la documentació justificativa corresponent que acredita que les propostes de creació 
reuneixen els requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus de títols (document 1, document 2, document 
3, document 4). 

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 17 de març  de 2021 s’ha pres l’acord 26/2021 que 
estableix:  PRIMER Aprovar la creació dels títols de diploma de postgrau següents: Diploma de postgrau en 

Parametric Design and Spaces; Diploma de postgrau en Comunicació de Moda i Luxe; . Diploma de postgrau en New 
Business Creation ;  Diploma de postgrau en Processos de Disseny per a l’Emprenedoria i la Innovació SEGON.- 
Aprovar la modificació del títol de diploma de postgrau següent: Diploma de postgrau en Disseny de Pàgina i 
Editatge, que passa a denominar-se diploma de postgrau en Tipografia i Disseny de Pàgina.TERCER. Elevar 

l'aprovació de la creació i de la modificació de títols de diploma de postgrau al Consell Social per tal que exerceixi 
les seves competències. QUART.- Encarregar a la vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent l'execució i el seguiment 
dels acords primer a quart. 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 dels títols de diploma de postgrau següents:  
a)    Diploma de postgrau en  Parametric Design and Spaces 
b)    Diploma de postgrau en Comunicació de Moda i Luxe  

c)    Diploma de postgrau en New Business Creation 
d)    Diploma de postgrau en Processos de Disseny per a l’Emprenedoria i la Innovació  
2)    Aprovar la modificació del títol de diploma de postgrau: Diploma de postgrau en Disseny de Pàgina i Editatge, 

que passa a denominar-se diploma de postgrau en Tipografia i Disseny de Pàgina. 
3)    Encarregar la vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent 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 12/2021, de 23 de març, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 
 
Exposició de motius  

Vist l’article 90.i de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
Vista la Normativa sobre règim de permanència als estudis oficials de grau i de màster de la UAB, aprovada pel Ple 
del Consell Social el dia 20 de juny de 2011. 

Vist l’article 10 de l’esmentada normativa sobre règim de permanència, que estableix que la Universitat elaborarà 

informes anuals sobre l’aplicació d’aquesta normativa, i els elevarà al Consell Social. 
Vist l’article 29.2.b del Reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
Vist l’acord 2/2013 pres per la Comissió Acadèmica del Consell Social reunida el 12 de febrer, en virtut del qual 

s’aprova el model d’informe anual al Consell Social sobre l’aplicació de la normativa de règim de permanència als 
estudis oficials de grau i màster de la UAB el 20 de juny de 2011. 
Vist que, en el marc de l’exposat en el paràgraf anterior, es rep l’informe integrat anual (document 1) sobre l’aplicació 

de la normativa de règim de permanència als estudis oficials de grau i màster de la UAB el 20 de juny de 2011. 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  
 
S'acorda  

La Comissió Acadèmica es dóna per assabentada de l’informe anual sobre l’aplicació, al curs 2020/2021, de la 
normativa del règim de permanència als estudis oficials de grau i de màster de la UAB aprovada el 20 de juny de 
2011. 
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I.1.2. Comissió Econòmica 
[tornar a l’índex] 

 
Acord 18/2021, de 26 de març, de la Comissió Econòmica del Consell Social 

 
S'acorda (Acord CE 18/2021): 
 

Aprovar l’acta de la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el dia 12 de febrer de 2021. 
 
 

Acord 19/2021, de 26 de març, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
Atès que en data 1 de setembre de 2014 la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), el Consorci de Recerca 

Matemàtica (CRM) i l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) van signar un conveni pel qual la UAB va formalitzar una 
concessió demanial al CRM dels següents espais: 

Identificació del bé objecte de la concessió 
Ubicació 

Naturalesa  Superfície (m2) 

Espais  1.217,36 

900 C1 parell 

35 C1 parell 

202,37 C3 bis parell 

79,99 Passadís C1-C3 bis parell 

Parcel·la de terreny edificable 300 
Edifici C3 bis parell  

(P -1,0,1 i 2) 

I on es va conferir al consorci CRM un dret real sobre les obres, les construccions i les instal·lacions fixes que va 
construir per a l’exercici de les activitats autoritzades per la UAB, durant el termini de validesa de la concessió (40 
anys), consistents en les edificacions següents: 

Ubicació Superfície (m2) Concepte 

C3 bis parell 202,37 Obra de reforma 

Passadís C1-C3 bis parell 79,99 Obra de reforma 

C3 bis parell (P-1) 292 Obra nova 

C3 bis parell (P 0) 324 Obra nova 

C3 bis parell (P 1) 320 Obra nova 

C3 bis parell (P 2) 300 Obra nova 

Total 1.518,36   

  
Atès que es va acordar que la concessió administrativa va quedar exempta de pagament de cànon per aquesta 

concessió administrativa. No obstant, el consorci CRM va assumir el pagament de les despeses directes i indirectes 
per import de 56.524,00 € anuals, revisable, anualment, a partir del 31 de desembre del 2012, aplicant a l’última 
anualitat la variació percentual experimentada per l’IPC de Catalunya en el període dels dotze mesos immediatament 

anteriors. En l’exercici 2019 aquesta quantitat ascendeix a la xifra de 58.906,29 €. 
Atesa una situació puntual de falta de disponibilitat pressupostària per part del consorci CRM degut, principalment, 

a un deute per devolució de subvenció per import de 606.000€ en els propers 4 anys, el consorci CRM ha demanat 
a la UAB l’aplicació de la següent bonificació sobre el cost de les despeses directes i indirectes: 

Any 

Quantitat anual que ha de 

satisfer el consorci CRM a la 
UAB (*) 

Bonificació 

anual (*) 

Quantitats anuals pendents de 

pagament per part del consorci CRM 
a la UAB (*) 

2020 58.906,29 € 58.906,29 € 0,00 € 

2021 58.906,29 € 44.179,72 € 14.726,57 € 

2022 58.906,29 € 44.179,72 € 14.726,57 € 

2023 58.906,29 € 44.179,72 € 14.726,57 € 

2024 58.906,29 € 29.456,15 € 29.456,15 € 

2025 58.906,29 € 14.726,57 € 44.179,72 € 

2026 58.906,29 € 0,00 € 58.906,29 € 

(*) Quantitats sotmeses a les variacions de l’IPC a Catalunya. 
Vista la proposta de minuta de conveni d’addenda al conveni de cessió d’ús d’espais (document 1). 
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Vist l’article 89.k) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 

Vist l’article 207.2 dels Estatuts de la UAB. 

Vist l’article 28.2. apartat g, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social. 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 

Vist l’acord pres en la reunió del Consell de Govern de 17 de març de 2021, en virtut del qual s’acorda: 
PRIMER. Informar favorablement el següent: Ú. Autoritzar la modificació del conveni formalitzat l’1 de setembre de 
2014 entre la Universitat Autònoma de Barcelona, el Consorci de Recerca Matemàtica i l’Institut d’Estudis Catalans 
en virtut del qual la Universitat Autònoma de Barcelona va atorgar una concessió demanial a favor del Consorci de 

Recerca Matemàtica sobre els següents espais:  

Ubicació Superfície (m2) Concepte 

C3 bis parell 202,37 Obra de reforma 

Passadís C1-C3 bis parell 79,99 Obra de reforma 

C3 bis parell (P-1) 292 Obra nova 

C3 bis parell (P 0) 324 Obra nova 

C3 bis parell (P 1) 320 Obra nova 

C3 bis parell (P 2) 300 Obra nova 

Total 1.518,36   

Acordant aplicar una bonificació a la quota que el Consorci de Recerca Matemàtica ha de satisfer a la Universitat 

Autònoma de Barcelona, en els exercicis 2020 a 2026, d’acord amb el següent quadre: 

Any 
Quantitat anual que ha de 
satisfer el consorci CRM a la 
UAB (*) 

Bonificació 
anual (*) 

Quantitats anuals pendents de 
pagament per part del consorci CRM 
a la UAB (*) 

2020 58.906,29 € 58.906,29 € 0,00 € 

2021 58.906,29 € 44.179,72 € 14.726,57 € 

2022 58.906,29 € 44.179,72 € 14.726,57 € 

2023 58.906,29 € 44.179,72 € 14.726,57 € 

2024 58.906,29 € 29.456,15 € 29.456,15 € 

2025 58.906,29 € 14.726,57 € 44.179,72 € 

2026 58.906,29 € 0,00 € 58.906,29 € 

  
(*) Quantitats sotmeses a les variacions de l’IPC a Catalunya. 

Dos. Autoritzar el rector, o persona en qui delegui, perquè en nom i representació de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, formalitzi amb el representant del Consorci de Recerca Matemàtica l’addenda al conveni de concessió 
d’ús privatiu de béns de domini públic, facultant-lo perquè realitzi totes les actuacions necessàries per l’execució 

dels presents acords, inclòs les esmenes o millores de caràcter tècnic que siguin necessàries per a la signatura del 
document, segon la proposat de minuta que s’aprova (Annex núm.1); SEGON. Elevar aquests acords al Consell 
Social perquè exerceixi les seves funcions; TERCER. Encarregar a la vicerectora d’Innovació i de Projectes Estratègics 
l'execució i el seguiment d’aquests acords; QUART. Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Economia, per 

tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius. 
Per tot això, a la vista de les consideracions i documentació continguda en la part expositiva,  
 

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

1) Autoritzar la modificació del conveni formalitzat l’1 de setembre de 2014 entre la Universitat Autònoma de 

Barcelona, el Consorci de Recerca Matemàtica i l’Institut d’Estudis Catalans en virtut del qual la Universitat Autònoma 
de Barcelona va atorgar una concessió demanial a favor del Consorci de Recerca Matemàtica sobre els següents 
espais:  

Ubicació Superfície (m2) Concepte 

C3 bis parell 202,37 Obra de reforma 

Passadís C1-C3 bis parell 79,99 Obra de reforma 

C3 bis parell (P-1) 292 Obra nova 

C3 bis parell (P 0) 324 Obra nova 

C3 bis parell (P 1) 320 Obra nova 

C3 bis parell (P 2) 300 Obra nova 

Total 1.518,36   
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Acordant aplicar una bonificació a la quota que el Consorci de Recerca Matemàtica ha de satisfer a la Universitat 

Autònoma de Barcelona, en els exercicis 2020 a 2026, d’acord amb el següent quadre: 

Any 

Quantitat anual que ha de 

satisfer el consorci CRM a la 
UAB (*) 

Bonificació 
anual (*) 

Quantitats anuals pendents de 

pagament per part del consorci CRM 
a la UAB (*) 

2020 58.906,29 € 58.906,29 € 0,00 € 

2021 58.906,29 € 44.179,72 € 14.726,57 € 

2022 58.906,29 € 44.179,72 € 14.726,57 € 

2023 58.906,29 € 44.179,72 € 14.726,57 € 

2024 58.906,29 € 29.456,15 € 29.456,15 € 

2025 58.906,29 € 14.726,57 € 44.179,72 € 

2026 58.906,29 € 0,00 € 58.906,29 € 

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

Barcelona, formalitzi amb el representant del Consorci de Recerca Matemàtica l’addenda al conveni de concessió 
d’ús privatiu de béns de domini públic, facultant-lo perquè realitzi totes les actuacions necessàries per l’execució 
dels presents acords, inclòs les esmenes o millores de caràcter tècnic que siguin necessàries per a la signatura del 
document, segons la proposta de minuta que consta en el document 1. 

3) Encarregar a la vicerectora d’Innovació i Projectes Estratègics l’execució i el seguiment d’aquest acord. 
4) Comunicar el present acord a la vicegerent d’Economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a 
fer-lo efectiu. 

 

Acord 20/2021, de 26 de març, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 

Exposició de motius 
Atès que en data 4 de febrer de 2014 es va constituir la Fundació Markets, Organizations and Votes in Economics 
(Fundació MOVE) promoguda únicament per la Fundación Urrutia Elejalde com a entitat promotora, amb la finalitat 
d’impulsar la investigació en economia; ajudar a consolidar un model de recerca basat en la competitivitat 

internacional i l’excel·lència científica i de gestió; i col·laborar amb altres institucions de recerca de l’àrea de 
Barcelona per aconseguir que Barcelona sigui la capital sud-europea de la investigació en economia, i pol mundial 
d’atracció d’estudiants i d’investigadors avançats. 

Atès que la Fundació MOVE té un patronat integrat per nou (9) patrons, dos (2) dels quals són designats per la 
Fundació Parc de Recerca de la UAB. 
Atès que en data 16 de juliol de 2015 la UAB i la Fundació MOVE van formalitzar un conveni de cessió d’ús d’espais 

de la Facultat d’Economia i d’Empresa, el qual va ser modificat per addenda de 26 de novembre de 2020, finalitzant 
el 31 de març de 2021. 
Atès que es vol tornar a fer una cessió d’ús d’espais a la Fundació MOVE en els següents termes: 

• Objecte: Espais de superfície 15 m2, del despatx B3-112G ubicat a l’espina B3 de la Facultat d’Economia i 
d’Empresa, a la planta 1. 

• Cànon: 2.250,00 € anuals, a raó de 150 € / m2/ any el qual inclou que comprèn el cost de l’allotjament, les 
despeses directes i les despeses ciutat. 

• Termini de duració: 5 anys, amb la possibilitat de prorrogar de forma expressa el conveni per un únic període 
de 5 anys més. 

•  Destinació: Activitats pròpies de la finalitat fundacional de la Fundació Markets, Organizations and Votes 

in Economics.  
Vista la minuta de cessió d’ús d’espais (document 1). 
Vist allò que disposen els articles 92 i 137.4 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les 
Administracions Públiques. 

Vist l’article 28 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. 
Vist l’article 70 del decret 323/1983, de 14 de juliol, del reglament del patrimoni de Catalunya i l’article 207.2 dels 

Estatuts de la UAB. 
Vist l’article 89.k) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
Vist l’article 207.2 dels Estatuts de la UAB. 

Vist l’article 28.2. apartat g, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social. 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
Vist l’acord pres en la reunió del Consell de Govern de 17 de març de 2021, en virtut del qual s’acorda: 
PRIMER. Autoritzar la cessió d’ús a la Fundació Markets, Organizations and Votes in Economics d’uns espais que es 

passen a identificar, en els següents termes:   



BOUAB Núm. 193  -  Març / 2021     pàg. 8 
 

 

Butlletí Oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona 

• Objecte: Espais de superfície 15 m2, del despatx B3-112G ubicat a l’espina B3 de la Facultat d’Economia i 
d’Empresa, a la planta 1. 

• Cànon: 2.250,00 € anuals, a raó de 150 € / m2/ any el qual inclou que comprèn el cost de l’allotjament, les 
despeses directes i les despeses ciutat. 

• Termini de duració: 5 anys, amb la possibilitat de prorrogar de forma expressa el conveni per un únic període 
de 5 anys més. 

•  Destinació: Activitats pròpies de la finalitat fundacional de la Fundació Markets, Organizations and Votes 
in Economics.  

 SEGON. Autoritzar el rector, o persona en qui delegui, perquè en nom i representació de la Universitat Autònoma 
de Barcelona, formalitzi amb el representant de la Fundació Markets, Organizations and Votes in Economics el 
conveni de concessió d’ús privatiu de béns de domini públic, facultant-lo perquè realitzi totes les actuacions 

necessàries per l’execució dels presents acords, inclòs les esmenes o millores de caràcter tècnic que siguin 
necessàries per a la signatura del document, segon la proposat de minuta que s’aprova (Annex núm. 
1).TERCER. Elevar aquest acord al Consell Social per a la seva aprovació, si escau.QUART. Encarregar la vicerectora 

d’Innovació i de Projectes Estratègics l'execució i el seguiment de l'acord primer. CINQUÈ.- Comunicar els presents 
acords a la vicegerent d’Economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius. 
Per tot això, a la vista de les consideracions i documentació continguda en la part expositiva,  
 

S'acorda: 
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
1) Autoritzar la cessió d’ús a la Fundació Markets, Organizations and Votes in Economics d’uns espais que es passen 

a identificar, en els següents termes:   

• Objecte: Espais de superfície 15 m2, del despatx B3-112G ubicat a l’espina B3 de la Facultat d’Economia i 
Empresa, a la planta 1. 

• Cànon: 2.250,00 € anuals, a raó de 150 € / m2/ any el qual inclou que comprèn el cost de l’allotjament, les 
despeses directes i les despeses ciutat. 

• Termini de duració: 5 anys, amb la possibilitat de prorrogar de forma expressa el conveni per un únic període 
de 5 anys més. 

• Destinació: Activitats pròpies de la finalitat fundacional de la Fundació Markets, Organizations and Votes 
in Economics.  

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

Barcelona, formalitzi amb el representant de la Fundació Markets, Organizations and Votes in Economics el conveni 
de concessió d’ús privatiu de béns de domini públic, facultant-lo perquè realitzi totes les actuacions necessàries per 
l’execució dels presents acords, inclòs les esmenes o millores de caràcter tècnic que siguin necessàries per a la 

signatura del document, segon la proposat de minuta que s’aprova ( document 1). 
3) Encarregar la vicerectora d’Innovació i de Projectes Estratègics l'execució i el seguiment de l’apartat primer 
d’aquest acord. 
4) Comunicar el present acord a la vicegerent d’Economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a 

fer-lo efectiu. 
 
 

Acord 21/2021, de 26 de març, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 

Atès que el Consorci Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) es va constituir inicialment entre 
el Consell Comarcal del Solsonès i la Universitat de Lleida i, posteriorment, s'hi van incorporar la Diputació de Lleida, 

la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació, la Generalitat de Catalunya, la Universitat Autònoma de 
Barcelona, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Solsona. 

Atès que el CTFC té per finalitat la creació, gestió, conservació i explotació d’un centre de recursos forestals i rurals, 
com a instrument de participació en l’ensenyament, la investigació, la transferència de resultats, la divulgació, la 
cooperació, l’assistència tècnica a les empreses i institucions, i el foment del desenvolupament rural, especialment 

en els àmbits forestal, agroforestal i indústries de la fusta i agràries, aprofitaments forestals, i en general en aquells 
àmbits relacionats amb la gestió dels recursos naturals. 
 Atès que en data 4 d’octubre de 2019, la Junta del CTFC va aprovar la modificació dels Estatuts per actualitzar 

d’una banda, la composició de la seva Junta amb motiu de la incorporació de dos nous membres: la Diputació de 
Barcelona i Ajuntament de Solsona (article 1) i, d’altra banda, per permetre l’entrada d’un tercer representant de la 
Generalitat de Catalunya a la Junta del CTFC (article 7) i l’actualització de l’annex del Estatuts on hi figura la 
composició del CTFC ”. També es modifica la regulació de les aportacions dels ens consorciats i s'inclouen clàusules 

que limiten les activitats del Consorci i fórmules tendents a l’assegurament de les quantitats compromeses (article 
18). 
Arran les observacions formulades per la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya en l’informe 

de 16 de desembre de 2019, cal concretar les aportacions dels membres del consorci i incloure clàusules en cas 
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d’incompliment, el 6 de maig de 2020 la Junta del CTFC va aprovar la nova versió de l'article 18 dels Estatuts a fi 

d’incorporar les aportacions dels membres del consorci les quals es concreten en el quadre d’aportacions que 

s'incorpora als Estatuts del CTFC com a annex 2 i les clàusules d’incompliment (document 1). 
Vist l’article 88.e) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 

Vist l’article 64. t) dels Estatuts de la UAB. 
Vist l’article 28.2. apartat a, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social. 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
Vist l’acord pres en la reunió del Consell de Govern de 17 de març de 2021, en virtut del qual s’acorda: 

PRIMER. Ratificar els acords de la Junta del Consorci Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya de 4 
d’octubre de 2019 i de 6 de maig de 2020 pel qual es modificà els articles 1, 7,18 i l’annex 2 dels seus Estatuts, 
aprovant un nou text refós dels mateixos, en els termes del document annex.  SEGON. Encarregar a la vicerectora 

d’Innovació i de Projectes Estratègics l'execució i el seguiment d’aquests acords. TERCER.- Elevar al Consell Social 
el present acord, per tal que exerceixi les seves competències. QUART.- Comunicar els presents acords a la 
vicegerent d’Economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius. CINQUÈ.- Informar 

dels presents acords al Consorci Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC). 
 Per tot això, a la vista de les consideracions i documentació continguda en la part expositiva, 
 
S’acord: 

Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
1)  Ratificar els acords de la Junta del Consorci Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya de 4 d’octubre 
de 2019 i de 6 de maig de 2020 pel qual es modificà els articles 1, 7,18 i l’annex 2 dels seus Estatuts, aprovant un 

nou text refós dels mateixos, en els termes del document 1.   
2)  Encarregar a la vicerectora d’Innovació i de Projectes Estratègics l'execució i el seguiment d’aquest acord. 
3)  Comunicar el present acord a la vicegerent d’Economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a 

fer-lo efectiu. 

4)  Informar del present acord al Consorci Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC). 
 
Acord 22/2021, de 26 de març, de la Comissió Econòmica del Consell Social 

 
Exposició de motius 
Vista la proposta de la vicerectora d’Innovació i de Projectes Estratègics per tal que la Universitat Autònoma de 

Barcelona pugui participar en l’ASSOCIACIÓ DE DESENVOLUPADORS DE TECNOLOGIA AMB ACREDITACIÓ TECNIO. 
Atès que les universitats, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) i la Fundació Institució dels 
Centres de Recerca de Catalunya (Fundació I-CERCA), sempre i quan comptin amb grups o centres de recerca que 

ostentin l’acreditació TECNIO, volen promoure la creació d’una Associació, sense ànim de lucre, subjecte al llibre 
tercer del Codi Civil de Catalunya i als seus estatuts, que tindrà per objecte ‘impulsar els grups i centres TECNIO 
com a instrument de connexió dels grups i centres de recerca amb acreditació TECNIO i les entitats que els acullen 
amb el món empresarial i l’administració, per a enfortir i fer visible la transferència de coneixement cap a la societat’, 

tal i com consta a la proposta d’estatuts (document 1). 
 Atesa la valoració estratègica realitzada pel responsable polític de la proposta perquè la Universitat participi en 
aquesta Associació (document 2). 

 Atesa la valoració econòmica lliurada per la Vicegerència d’Economia (document 3). 
 Atesa la valoració jurídica lliurada pel Gabinet Jurídic (document 4). 
Vist l’article 88 apartat f, de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 

Vist l’article 64, apartat t, dels Estatuts de la UAB. 
Vist l’article 28.2 apartat a, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
Vist l’acord en la reunió del Consell de Govern de 17 de març de 2021, en virtut del qual s’acorda: PRIMER. 1. Aprovar 

la constitució de l’ASSOCIACIÓ DE DESENVOLUPADORS DE TECNOLOGIA AMB ACREDITACIÓ TECNIO, acordant la 

participació de la Universitat Autònoma de Barcelona en la seva Junta Directiva. 2. Aprovar l’aportació de 8.000 
euros, com quota de soci de l’esmentada Associació la qual serà assumida al 50% per part del vicerectorat competent 
en matèria de transferència de coneixements i el 50% pel conjunt de grups TECNIO que en cada moment la UAB 

tingui reconeguts i participin a l’Associació. Aquest sistema de distribució de la responsabilitat econòmica per part 
de la Universitat Autònoma de Barcelona podrà ser objecte de modificació mitjançant acord escrit entre el 
vicerectorat competent en matèria de transferència de coneixements i els grups TECNIO que en cada moment la 

Universitat tingui reconeguts i participin a l’Associació. SEGON. Elevar al Consell Social els presents acords, per tal 
que exerceixi les seves competències. TERCER. Encarregar la vicerectora d’Innovació i de Projectes Estratègics 
l'execució i el seguiment d’aquests acords. QUART. Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca, per tal 
que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius. 

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

1)   Aprovar la constitució de l’Associació de desenvolupadors de tecnologia amb acreditació TECNIO, acordant la 
participació de la Universitat Autònoma de Barcelona en la seva Junta Directiva.  
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2)   Aprovar l’aportació de 8.000 euros, com quota anual de soci de l’esmentada Associació la qual serà assumida 

al 50% per part del vicerectorat competent en matèria de transferència de coneixements i el 50% pel conjunt de 

grups TECNIO que en cada moment la UAB tingui reconeguts i participin a l’Associació.  
Aquest sistema de distribució de la responsabilitat econòmica per part de la Universitat Autònoma de Barcelona 

podrà ser objecte de modificació mitjançant acord escrit entre el vicerectorat competent en matèria de transferència 
de coneixements i els grups TECNIO que en cada moment la Universitat tingui reconeguts i participin a l’Associació.  
3)   S’informarà prèviament al Consell Social en el cas que l’import total de l’aportació anual de la UAB a l’esmentada 
Associació excedeixi de 20.000 euros anuals. 

4)   Encarregar la vicerectora d’Innovació i de Projectes Estratègics l'execució i el seguiment d’aquest acord.  
5)   Comunicar el present acord al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a 
fer-lo efectiu. 

 
 
Acord 23/2021, de 26 de març, de la Comissió Econòmica del Consell Social 

 
Exposició de motius 
Vist l’informe de la Fundació Parc de Recerca UAB (PRUAB) tramès per la mateixa Fundació (document 1). 
Vist l’article 28.4. d) del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 

Vist l’acord pres en la reunió del Consell de Govern de 17 de març de 2021, en virtut del qual s’acorda: PRIMER. 
Donar-se per assabentat de l’informe de la Fundació Parc de Recerca UAB. ; SEGON. Elevar al Consell Social aquesta 
informació per tal que exerceixin les seves competències. 

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

La Comissió Econòmica del Consell Social es dóna per assabentada de l’informe de la Fundació Parc de Recerca UAB. 

 
 
Acord 24/2021, de 26 de març, de la Comissió Econòmica del Consell Social 

 
Exposició de motius 
Atès que l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC) és un centre públic de recerca creat per la Generalitat de 

Catalunya i la Universitat Rovira i Virgili, amb la participació del Consell Interuniversitari de Catalunya, que té com 
a finalitat la recerca, la formació avançada i la difusió de la civilització i cultura clàssiques. 
Atès que el 5 d’octubre de l’any 2006, la UAB i l’ICAC van signar un conveni per als estudis Arqueomètrics que ha 

generat una sinergia de treball conjunta entre el Laboratori per a l’Estudi dels Materials Làpidis en l’Antiguitat 
(LEMLA) de la UAB i la Unitat d’Estudis Arqueomètrics (UEA) de l’ICAC que ha esdevingut un referent en l’àmbit 
internacional. 
Atès que el LEMLA de la UAB ha creat un fons de materials làpidis en l’antiguitat, amb les corresponent làmines 

primers i contramostres segons es relaciona al document 1. 
 Atès que per a la bona activitat de l’activitat conjunta entre la UAB i l’ICAC de la UAB ha de cedir en ús, en concepte 
de dipòsit, a l’ICAC part del fons de materials làpidis en l’antiguitat. 

 Atès que els estudis Arqueomètrics són imprescindibles per a obtenir un tipus de dades dels materials arqueològics, 
artístics i patrimonials que, degudament interpretades i relacionades amb els estudis tipològics, històrics o artístics, 
amplien de manera significativa la informació històrica que proporcionen. 

 Atès que ambdues institucions estan interessades en mantenir aquest treball conjunt per oferir a la comunitat 
científica interessada un bon servei d’estudis i anàlisis arqueomètrics  
 Atès que la Universitat Autònoma de Barcelona i l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica volen formalitzar un conveni 

que implica la cessió d’ús en exclusiva d’un bé moble en els termes del document 2. 

Vist l’article 89.k) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
Vist l’article 207.2 dels Estatuts de la UAB. 
Vist l’article 28.2. apartat g, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social. 

Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
Vist l’acord pres en la reunió del Consell de Govern de 17 de març de 2021, en virtut del qual s’acorda: 
PRIMER. Autoritzar la cessió a l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica l’ús en exclusiva d’un fons de materials làpidis 

en l’antiguitat, amb les corresponent làmines primers i contramostres segons es relaciona al document 1 en els 
termes dels document 2. SEGON. Autoritzar al rector, o persona en qui delegui, perquè amb les més àmplies 
facultats pugui signar el conveni inclús a fer les modificacions de caràcter tècnic necessàries per portar a terme els 
anteriors acords. TERCER. Elevar aquest acord al Consell Social per a la seva aprovació, si escau. QUART. Encarregar 

el Vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment de l'acord primer. CINQUÈ. Comunicar els 
presents acords a la vicegerent d’Economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius. 
SISÈ. Notificar els presents acords a l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica. 

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

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

1)  Autoritzar la cessió a l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica l’ús en exclusiva d’un fons de materials làpidis en 
l’antiguitat, amb les corresponent làmines primers i contramostres segons es relaciona al document 1 en els termes 

del document 2. 
2)  Autoritzar al rector, o persona en qui delegui, perquè amb les més àmplies facultats pugui signar el conveni 
inclús a fer les modificacions de caràcter tècnic necessàries per portar a terme l’apartat primer d’aquest acord. 
3)  Encarregar el Vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment d’aquest acord. 

4)  Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries per 
a fer-lo efectiu. 
5)  Notificar els presents acords a l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica. 

 
 
Acord 25/2021, de 26 de març, 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 d’altres 
estructures de recerca de la UAB per a l’any 2021 següents: Comissió d’Ètica en Experimentació Animal CEEAH-

UAB,  Òrgan habilitat de la Comissió d’Ètica en Experimentació Animal-UAB i Unitat de Garantia de Qualitat. 
Vistos els informes justificatius per a l’aprovació de les tarifes al Consell Social presentats per la Vicegerència de 
Recerca (document 0). 

Atès l’article 89, apartat i, de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 
Atès l’article 28.3 apartat c, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
Atès l’acord número CE 68/2019 que deixa sense efecte l’acord 16 bis/2008 pres per la Comissió Econòmica del 

Consell Social de 19 de juny. 

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

1)  Aprovar les tarifes per a l’any 2021 d’altres estructures de recerca de la UAB  següents: 
        a)  Comissió d’Ètica en Experimentació Animal CEEAH-UAB, d’acord amb el que consta en el document 1. 
        b) Òrgan habilitat de la Comissió d’Ètica en Experimentació Animal - UAB, d’acord amb el que consta en el 

document 2. 
        c) Unitat de Garantia de Qualitat, d’acord amb el que consta en el document 3. 
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 26/2021, de 26 de març, 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 la tarifa del 

laboratoris de prestació de serveis Rodent Behavioral Core. 
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 del laboratori de prestació de serveis Rodent Behavioral Core, d’acord amb 

el que consta en el document 1. 
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 27/2021, de 26 de març, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 

Exposició de motius 
Vista la proposta de la vicerectora de Campus, Sostenibilitat i Territori per a l’aprovació d’uns criteris per a 
l’autorització per a l’ús privatiu d’espais esportius adscrits al Servei d’Activitat Física (endavant, ‘SAF’) de domini 

públic de la Universitat Autònoma de Barcelona ubicats al Campus universitari de Bellaterra, mitjançant la figura de 
l’autorització administrativa pel procediment que respecti les regles de la competència i la publicitat. 
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 Atès que la UAB vol establir unes condicions per la concessió administrativa per l’ús del camp de futbol i determinar 

el seu règim jurídic, segon el text incorporat com document 1. 

 Vist l’informe de necessitats o conveniència del procediment per un procediment que respecti les regles de la 
competència i la publicitat. 

Vist el que estableixen l’article 28 i 29 del Text Refós de la Llei de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, aprovat 
per Decret Legislatiu 1/2002, de 24 de desembre; els articles 70 i 71 del Reglament de desenvolupament de la 
legislació de patrimoni de la Generalitat de Catalunya, aprovat per Decret 323/1983, de 14 de juliol; i els articles 
92.1 i 93.1 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les Administracions Públiques estableix que el 

règim ordinari per atorgar les concessions demanials i les autoritzacions/ò autoritzacions administratives quan 
l’objecte de la llicència estigués limitat en el seu número, és el d’un procediment inspirat en les regles de concurrència 
competitiva i publicitat 

Vist l’article 89.k) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
Vist l’article 207.2 dels Estatuts de la UAB. 
Vist l’article 28.2. apartat h, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social. 

Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
Vist l’acord pres en la reunió del Consell de Govern de 17 de març de 2021, en virtut del qual s’acorda: 
PRIMER. Informar favorablement l’inici del procediment per a l’autorització per a l’ús privatiu d’espais esportius 
adscrits al Servei d’Activitat Física de domini públic de la Universitat Autònoma de Barcelona ubicats al Campus 

universitari de Bellaterra, mitjançant la figura de la concessió demanial pel procediment que respecti les regles de 
la competència i la publicitat. SEGON. Aprovar el plec de condicions per l’atorgament de la concessió demanial, així 
com, del règim jurídic que el regeix, d’acord amb el contingut del document 1. TERCER. Designar el rector de la UAB 

com a persona competent per a atorgar la llicència objecte d’aquest licitació atorgant-li totes les facultats 
corresponent a l’òrgan de contractació perquè amb les més àmplies facultats pugui signar els documents públics i 
privats que siguin necessaris, amb les clàusules que consideri més adients, per donar compliment a aquest acord. 

QUART. Encarregar la vicerectora de Campus, Sostenibilitat i Territori que faci el seguiment de l’acompliment 

d’aquest acord. CINQUÈ. Elevar al Consell Social el present acord, per tal que exerceixi les seves competències. 
SISÈ. Comunicar el present acord a la vicegerència d’economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries 
per a fer-los efectius. 

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

Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
1)  Iniciar el procediment per a l’autorització per a l’ús privatiu d’espais esportius adscrits al Servei d’Activitat Física 
de domini públic de la Universitat Autònoma de Barcelona ubicats al Campus universitari de Bellaterra, mitjançant 

la figura de la concessió demanial pel procediment que respecti les regles de la competència i la publicitat.  
2)  Aprovar el plec de condicions per l’atorgament de la concessió demanial, així com, del règim jurídic que el regeix, 
d’acord amb el contingut del document 1. 
3)  Designar el rector de la UAB com a persona competent per a atorgar la llicència objecte d’aquest licitació 

atorgant-li totes les facultats corresponent a l’òrgan de contractació perquè amb les més àmplies facultats pugui 
signar els documents públics i privats que siguin necessaris, amb les clàusules que consideri més adients, per donar 
compliment a aquest acord. 

4)  Encarregar la vicerectora de Campus, Sostenibilitat i Territori que faci el seguiment de l’acompliment d’aquest 
acord. 
5)  Comunicar el present acord a la vicegerència d’economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries per 

a fer-lo efectiu. 
 
 

Acord 28/2021, de 26 de març, de la Comissió Econòmica del Consell Social 

 
Exposició de motius 
Vist l’article 89 apartat l, de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya, que estableix que correspon 

al consell social ésser informat, directament per la universitat o mitjançant altres entitats, de la formalització dels 
contractes i convenis que comporten despeses o ingressos per la universitat. 
Vist l’article 184.3 dels Estatuts de la UAB, en el que es preveu que el rector informi anualment al Consell de Govern 

i al Consell Social dels convenis i contractes formalitzats. 
Vist l’article 28.3. j) del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
Vist l’acord pres en la reunió del Consell de Govern de 17 de març de 2021, en virtut del qual s’acorda: 
PRIMER. Donar-se per assabentat dels convenis subscrits a la UAB en el 2020 que consten en els 

annexos.     SEGON. Elevar al Consell Social aquesta informació per tal que exerceixin les seves competències. 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  
 

S’acorda : 
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La Comissió Econòmica del Consell Social es dóna per assabentada de la relació dels convenis subscrits a la UAB en 

l’any 2020, d’acord amb el que consta en el document 1. 

 
 

Acord 29/2021, de 26 de març, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
Vist l’article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica 

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

Vist l’article 28.2.e del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
Vist que el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net, i la memòria econòmica de l’exercici 
2019 de la Fundació Wassu han estat aprovats en la reunió del Patronat de la Fundació de 10 de desembre de 2020. 

(document 1) 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  
 
Acord CE 29/2021: 

Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
1)   Aprovar el balanç, el compte de resultats, l’estat d’ingressos i despeses reconegudes, l’estat de canvis en el 
patrimoni net i la memòria econòmica corresponents a l’exercici 2019 de l’entitat dependent de la UAB Fundació 

Wassu, d’acord amb el que consta al document 1. 
2)   Comunicar aquest acord al vicerector d’Economia i de Campus, al gerent, a la vicegerent de l’àmbit econòmic 
de la UAB i a l’Adjunta a la Gerència per a la FUAB i la Formació Continuada. 

 

 
Acord 30/2021, de 26 de març, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 

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

Vist l’article 28.3.c del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
Atesa la proposta de la Vicegerència d’Ordenació Acadèmica pel que fa a les tarifes del Programa Study Abroad per 
al curs acadèmic 2021-2022 (document 1). 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  
 
S’acorda: 
1)   Aprovar les tarifes del programa Study Abroad per al curs acadèmic 2021-2022, d’acord amb el que consta en 

el document 1. 
2)   Comunicar aquest acord al gerent i a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica de la UAB, als efectes de les gestions 
que siguin oportunes. 

 
 
Acord 31/2021, de 26 de març, de la Comissió Econòmica del Consell Social 

 
Exposició de motius 
Vist l’acord CE 49/2020 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el 10 de juliol, pel qual s’acorda 

aprovar els Preus del estudis propis de la UAB i l’Adequació de determinats preus regulats pel Decret que fixa els 

preus per a la prestació de serveis acadèmics a les universitats públiques catalanes i preus per altres serveis per al 
curs acadèmic 2020-2021. 
Vista la sol·licitud de la vicerectora de Programació Acadèmica i de Qualitat en relació a la proposta de disminució 

excepcional del preu mínim del, pel curs acadèmic 2020-2021, del Diploma de Postgrau en Economia Social i 
Solidària: Desenvolupament Local, Transformació Social i Cooperativisme (document 1). 
Vist l’article 89 apartat i, de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 

Vist l’article 28.3 apartat c, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  
 
S’acorda  

1)   Aprovar la disminució excepcional del preu mínim del crèdit, pel curs acadèmic 2020-2021, del diploma de 
postgrau en Economia Social i Solidària: Desenvolupament Local, Transformació Social i Cooperativisme, que es fixa 
en 11,2 euros/crèdit. 
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2)   El pressupost per al curs acadèmic 2020-2021 del diploma de postgrau indicat en el punt primer d’aquest acord 

ha d’ajustar les partides de despeses de forma justa i coherent amb l’excepcionalitat autoritzada i garantir que 

l’estudi sigui autofinançable. 
3)   Comunicar aquest acord a la vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent i a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica 

de la UAB, als efectes de les gestions que siguin oportunes. 
 
 
Acord 32/2021, de 26 de març, de la Comissió Econòmica del Consell Social 

 
Exposició de motius 
Atès que el Consorci Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) és un consorci de Dret públic 

d’investigació dedicat a la ecologia terrestre, l’anàlisi territorial i el canvi global i integrat per la Universitat Autònoma 
de Barcelona (UAB), la Universitat de Barcelona (UB), l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC) i la Generalitat de Catalunya. 

Atès que es vol formalitzar una cessió d’ús d’espais al CREAF en els següents termes: 

•  Objecte: Espais de superfície 240 m2 que estan ubicats a la Facultat de Ciències, segons plànol adjunt . 

•  Cànon: 56,81 euros / m2 / any el qual inclou les despeses directes (48,24 euros / m2 / any) i les despeses 
ciutat (8,57 euros / m2 / any). 

• Termini de duració: El corresponent a la durada del projecte Severo Ochoa, el qual no podrà superar els 3 
anys des de la formalització del conveni. 

• Destinació: Activitats pròpies de la finalitat institucional del CREAF.  
Vist allò que disposen els articles 92 i 137.4 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les 
Administracions Públiques. 
Vist l’article 28 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. 
Vist l’article 70 del decret 323/1983, de 14 de juliol, del reglament del patrimoni de Catalunya i l’article 207.2 dels 
Estatuts de la UAB. 
Vist l’article 89.k) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 

Vist l’article 207.2 dels Estatuts de la UAB. 
Vist l’article 28.2. apartat g, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social. 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 

Vist l’acord pres en la reunió del Consell de Govern de 17 de març de 2021, en virtut del qual s’acorda: 
PRIMER. Autoritzar la cessió d’ús al Consorci Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals d’uns espais que es 
passen a identificar, en els següents termes:  

•  Objecte: Espais de superfície 240 m2 que estan ubicats a la Facultat de Ciències, segons plànol adjunt 
(document 1). 

• Cànon: 56,81 euros / m2 / any el qual inclou les despeses directes (48,24 euros / m2 / any) i les despeses 
ciutat (8,57 euros / m2 / any). 

• Termini de duració: El corresponent a la durada del projecte Severo Ochoa, el qual no podrà superar els 3 
anys des de la formalització del conveni. 

• Destinació: Activitats pròpies de la finalitat institucional del CREAF.  
SEGON.- Autoritzar el rector, o persona en qui delegui, perquè en nom i representació de la Universitat Autònoma 
de Barcelona, formalitzi amb el representant del Consorci Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals el 
conveni de concessió d’ús privatiu de béns de domini públic, facultant-lo perquè realitzi totes les actuacions 

necessàries per l’execució dels presents acords, inclòs les esmenes o millores de caràcter tècnic que siguin 
necessàries per a la signatura del document, segon la proposat de minuta que s’aprova (Document 2). 

TERCER.- Elevar aquest acord al Consell Social per a la seva aprovació, si escau. QUART.- Encarregar la vicerectora 
d’Innovació i de Projectes Estratègics  l'execució i el seguiment de l'acord primer. CINQUÈ.- Comunicar els presents 

acords a la vicegerent d’economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius. 
Per tot això, a la vista de les consideracions i documentació continguda en la part expositiva, 
 

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

1)   Autoritzar la cessió d’ús al Consorci Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals d’uns espais que es 
passen a identificar, en els següents termes:    

• Objecte: Espais de superfície 240 m2 que estan ubicats a la Facultat de Ciències, segons plànol adjunt 
(document 1). 

• Cànon: 56,81 euros / m2 / any el qual inclou les despeses directes (48,24 euros / m2 / any) i les despeses 
ciutat (8,57 euros / m2 / any). 

• Termini de duració: El corresponent a la durada del projecte Severo Ochoa, el qual no podrà superar els 3 
anys des de la formalització del conveni. 
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• Destinació: Activitats pròpies de la finalitat institucional del CREAF.  
 2)   Autoritzar el rector, o persona en qui delegui, perquè en nom i representació de la Universitat Autònoma de 

Barcelona, formalitzi amb el representant del Consorci Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals el conveni 
de concessió d’ús privatiu de béns de domini públic, facultant-lo perquè realitzi totes les actuacions necessàries per 
l’execució dels presents acords, inclòs les esmenes o millores de caràcter tècnic que siguin necessàries per a la 

signatura del document, segons la proposta de minuta que s’aprova (document 2). 
 3)   Encarregar la vicerectora d’Innovació i de Projectes Estratègics l'execució i el seguiment de l’apartat primer 
d’aquest acord. 
4)   Comunicar el present acord a la vicegerent d’Economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries per 

a fer-lo efectiu. 
 
 

Acord 33/2021, de 26 de març, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 

Vist l’article 89.c de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya.  
Vist l’article 64.l dels Estatuts de la UAB. 
Vist l’article 29.2.c del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
Vist l’acord pres en la reunió del Consell de Govern de 17 de març de 2021 que estableix: PRIMER. Aprovar 

la proposta dels “Criteris bàsics per a l’elaboració del Pressupost de la UAB 2021”, que s’annexa. SEGON. Elevar 
aquest acord al Consell Social perquè exerceixi les seves competències. TERCER. Encarregar al gerent l'execució i 
el seguiment d’aquests acords. QUART. Comunicar els presents acords al gerent i a la vicegerent d'Economia per tal 

que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius. 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  

 
S'acorda: 
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
1)   Aprovar el document “Criteris bàsics per a l’elaboració del Pressupost de la UAB 2021”, d’acord amb el que 

consta en el document 1. 
2)   Encarregar la Gerència que elabori la proposta d’avantprojecte de pressupost de la UAB per 2021, d’acord amb 
els criteris un cop aprovats pel Consell Social. 

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

 
 
Acord 34/2021, de 26 de març, 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’acord PLE 06/2021 pres pel Ple del Consell Social de data 25 de febrer, en virtut del qual s’aprova 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. 

Vista l’addenda a l’informe de necessitats presentat per la gerència i la Vicegerència d’Economia de la UAB que 
estableix com a import màxim, per formalitzar pòlisses de crèdit amb entitats financeres, 34,5 milions d’euros 

incrementant en 1,6 milions d’euros l’import previst inicialment segons acord PLE 06/2021(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)   Modificar l’acord PLE 06/2021 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 34,5 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, d’acord amb el que consta 
en el document 1. 

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. 



BOUAB Núm. 193  -  Març / 2021     pàg. 16 
 

 

Butlletí Oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona 

  

 

Acord 35/2021, de 26 de març, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 

Exposició de motius 
Vistos 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 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 (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). 
Vistes les certificacions emeses per AQU Catalunya referents als complements retributius autonòmics per mèrits de 
recerca del professorat de la UAB (document 3). 
Atès que el Decret 405/2006, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les retribucions addicionals del personal docent 

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

Vist l’acord pres pel Consell de Govern en la sessió de 17  de març de 2021, 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 avaluació positiva.   SEGON. Elevar aquest acord al Consell Social per a la seva aprovació, si 

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

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

S'acorda : 
1)   Aprovar els complements retributius autonòmics per mèrits de recerca del personal docent i investigador 
funcionari de la UAB que han obtingut avaluació positiva, d’acord amb el que consta al document 3. 

2)   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.  
3)   Encarregar el vicerector de Personal Acadèmic que faci l’execució i el seguiment d'aquest acord. 
 

 
Acord 36/2021, de 26 de març, 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 31 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 31 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 37/2021, de 26 de març, 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 28 de febrer de 2021 (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,  
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S'acorda : 

1)   Aprovar les modificacions de crèdit del pressupost de la UAB a 28 de febrer de 2021, 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 38/2021, de 26 de març, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 

Vist el tancament provisional del pressupost de la UAB finalitzat a 31 de desembre de 2020. (document 1). 
Vist l’acord pres per la Comissió d’Economia i d’Organització delegada del Consell de Govern reunida el dia 10 de 
març de 2021, en virtut del qual s’acorda informar favorablement de la liquidació provisional del pressupost 

corresponent a l’exercici finalitat el 31 de desembre de 2020. 
Vist que en aquest punt de l’ordre del dia s’informarà sobre la previsió de tancament del pressupost de la UAB 
corresponent a l’exercici 2020.  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  

 
S'acorda : 
 

1)   La Comissió Econòmica es dóna per assabentada de la previsió de tancament del pressupost de la UAB 
corresponent a l’exercici 2020. 
2)   Presentar al Ple del Consell Social la informació sobre la previsió de tancament del pressupost de la UAB 

corresponent a l’exercici 2020. 

 
 
Acord 39/2021, de 26 de març, de la Comissió Econòmica del Consell Social 

 
Exposició de motius 
Vist que el rector de la UAB informa amb data 17 de març de 2021 sobre les  baixes de l’inventari general de drets 

i béns de la UAB, en relació als béns mobles per valor inferior a 1.500 euros en casos de robatoris, 
deterioraments/deixalleria, vendes o donacions a terceres persones (document 1).  
Vist l’article 89 apartat k de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 

Vistos els articles 204 i 208 dels Estatuts de la UAB pel que fa al patrimoni i a l’inventari de béns i drets de la UAB.  
Vist l’article 64.q) del Estatuts de la UAB pel que fa al procediment d’afectació i desafectació al domini públic dels 
béns universitaris, així com l’adquisició i el procediment d’alienació de béns patrimonials. 
Vist l’article 28.2. apartat g, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social. 

Vist l’acord PLE 18/2015 pres pel Ple del Consell Social de 30 d’abril de 2015 en virtut del qual s’autoritza el/la 
rector/a a donar de baixa de l’inventari general de drets i béns de la UAB béns mobles per valor inferior als 1.500 
euros en casos de robatoris, deteriorament/deixalleria, vendes o donacions a terceres persones, a proposta de la 

Vicegerència d’Economia i amb l’obligació d’informar anualment al Consell Social de totes les operacions portades a 
terme en el transcurs de l’exercici econòmic. 
Vist l’acord pres per la Comissió d’Economia i d’Organització, delegada del Consell de Govern de la UAB, de 10 de 

març de 2021, en virtut del qual s’acorda: PRIMER. Informar de la proposta de baixa de l’inventari general de la 
UAB del béns mobles amb valor inferior a 1.500€ corresponent a l’exercici 2020, segons document annex; SEGON: 
Elevar-ho al Consell de Govern i al Consell Social  per tal que exerceixin les seves competències; TERCER. Encarregar 

al Vicerector d’Economia i Campus l'execució i el seguiment d'aquests acords. 

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

 
La Comissió Econòmica del Consell Social de la UAB es dóna per assabentada de la baixa, en l’exercici 2020, de 
l’inventari general de la UAB dels béns mobles amb valor inferior a 1.500 euros, d’acord amb el que consta en el 

document 1. 
 
 
Acord 40/2021, de 26 de març, de la Comissió Econòmica del Consell Social 

 
Exposició de motius 
Vist el Certificat del vicerector d’Economia d’existència de crèdit suficient per atendre la despesa corresponent a la 

pròrroga de la contractació núm. 67/2015 de serveis d’assistència sanitària d’atenció primària, odontologia, 
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psicologia, psiquiatria, ginecologia i de recepció central en el servei assistencial de salut 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 18 de 
febrer de 2021 s’ha acordat: 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, 

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

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

S'acorda : 

 
1)   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 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 41/2021, de 26 de març, 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’article 28.2. apartat f, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social. 

Vist l’acord PLE 06/2020 pres pel Ple del Consell Social, en data 27 de febrer, en el qual s’aprova: 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 de l’àmbit d’Economia, per tal que es duguin a terme les mesures necessàries 

per a fer-lo efectiu. 
Vist que en la proposta d’acord CE 34/2021 de la Comissió Econòmica d’aquesta sessió està previst informar 
favorablement el Ple del Consell Social sobre la modificació de l’acord PLE 06/2020 per a incrementar  l’endeutament 

a curt termini per a la contractació d’una o vàries pòlisses de crèdit fins a un import màxim de 34,5 milions d’euros. 
Vist l’informe tècnic de data 16 de març de 2020 elaborat per la Gerència de la UAB per la signatura de les pòlisses 
de crèdit amb Banco Santander per import de 16,5 milions d’euros (document 1) i de 7 milions d’euros (document 

2), en el que es fa constar que la pòlissa de crèdit compleix la normativa vigent d’acord amb el següent:  

• L’endeutament està aprovat pel Consell Executiu del Govern de la Generalitat de Catalunya amb data 3 de 
març de 2020. 

• Les condicions financeres respecten el Principi de Prudència Financera (BOE Resolució de 31/07/2015 i 
posteriors), tal i com ha informat la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor del 

Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya. 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors i documentació continguda en la part expositiva,  
 
S'acorda : 
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La Comissió Econòmica es dóna per assabentada de les condicions financeres i de venciment de les operacions 

d’endeutament a curt termini contractades per la UAB en data 16 de març de 2021 amb Banco Santander d’import 

16,5 milions d’euros i 7 milions. 
 

 

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

 
Acord 18/2021, de 17 de març, del Consell de Govern 
 

Aprovar les actes de les sessions anteriors dels dies 15 de gener de 2021 i 4 de febrer de 2021. 
 
 
Acord 19/2021, de 17 de març, del Consell de Govern 

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

criteris bàsics constitueix un  pas previ  i necessari per a l’elaboració, presentació i aprovació dels pressupostos de 
la UAB corresponents a l’any 2021. 
 

Vist que la Comissió d’Economia i d’Organització en sessió de 18 de febrer de 2021 va informar favorablement del 
document dels criteris bàsics per l’elaboració del pressupost de la UAB 2021 
 
Vist l'article 3  del Reglament de Consell de Govern pel que fa a les competències del Consell de Govern. 

 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

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

ACORDS 
 
PRIMER. Aprovar la proposta dels “Criteris bàsics per a l’elaboració del Pressupost de la UAB 2021”, que s’annexa. 
[Document] 

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

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

necessàries per a fer-los efectius. 
 
 
Acord 20/2021, de 17 de març, del Consell de Govern 

 
Vist l’acord del Consell de Govern de data 4 de maig de 2017, pel qual es va aprovar el model i criteris de priorització 
de les places d’agregat. 

 
Vist l’acord del Consell de Govern de data 27 de setembre de 2018, pel qual es va aprovar la modificació del model 
i criteris de priorització de les places d’agregat. 

 
Vist l’acord del Consell de Govern de data 11 de març de 2020, pel qual es van aprovar les modificacions del model 
i criteris de priorització de les places de professorat permanent. 
 

Vista la conveniència d’establir criteris per prioritzar “transformacions” de places de professorat agregat en TU. 
 
Vist l’article 3 d) del Reglament del Consell de Govern que preveu que és competència del Consell de Govern regular 

els assumptes objecte de la seva competència pel que fa, i entre d’altres, a les directrius generals sobre organització 
de l’administració universitària i dels recursos humans.  
  

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Personal Acadèmic,  

http://www.uab.cat/doc/Criteris_basics_elaboracio_pressupost_2021_CG170321
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el Consell de Govern ha adoptat els següents 

 

ACORDS 
 

PRIMER. Aprovar la modificació del Model i criteris de priorització de les places de professorat permanent [criteris 
per prioritzar “transformacions” de places de professorat agregat en TU], de conformitat amb l’annex adjunt. 
[Document] 
 

SEGON. Establir la seva entrada en vigor a partir del dia següent a la seva aprovació. 
 
TERCER. Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l’execució i el seguiment d’aquests acords. 

 
 
Acord 21/2021, de 17 de març, del Consell de Govern 

 
Vista la resolució de 17 de desembre de 2020 de la Secretaria General d’Universitats, per la qual s’aprova la 
convocatòria d’avaluació de l’activitat investigadora, publicada al BOE número 330 de 19 de desembre de 2020.  
 

Vistes les mesures previstes als els articles 3.3 i 3.4 de la resolució pel que fa a l’allargament del sexenni viu per 

raons de maternitat/paternitat.  

 

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

 
Atès que en data 9 de març de 2021 es presentarà davant la Comissió de Personal Acadèmic el document 
d’Allargament per un any del sexenni viu per raons de maternitat/paternitat per tal que s’informi favorablement.  
 

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 document d’Allargament per un any del sexenni viu per raons de maternitat/paternitat, de 
conformitat amb l’annex adjunt. [Document] 
 

SEGON. Establir la seva entrada en vigor a partir del dia següent a la seva aprovació. 
 
TERCER. Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l’execució i el seguiment d’aquests acords. 

 
 
Acord 22/2021, de 17 de març, del Consell de Govern 

 
Vista la proposta de la vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent d'aprovació del calendari acadèmic del curs 
acadèmic 2021-2022. 

 

Atesa la necessitat de disposar d’un calendari acadèmic marc de la UAB per a programar les activitats docents del 
curs acadèmic 2021-2022. 
 

Vista l’Ordre TSF/81/2020, de 14 de juny, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals a Catalunya 
per a l'any 2021. 
 

Vista l’Ordre TSF/204/2020, de 30 de novembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a Catalunya per 
a l'any 2021. 
 
Atesa la necessitat de delegar puntualment en la Comissió d’Afers Acadèmics l’aprovació de les modificacions que 

es puguin produir en el calendari acadèmic per al curs acadèmic 2021-2022. 
 
Vista la petició del vicerectorat de d’Estudis i d’Innovació Docent de delegació puntual en la Comissió d’Afers 

Acadèmics per a la aprovació de les modificacions en el calendari acadèmic per al curs acadèmic 2021-2022. 

http://www.uab.cat/doc/Mod_Model_criteris_prioritzacio_places_professorat_permanen_CG170321
http://www.uab.cat/doc/Allargament_unany_sexenni_maternitat_paternitat_CG170321
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Vist l'article 12.4.c de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 

UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern en data 10 de desembre de 2020, pel que fa a les 
competències de la Comissió d'Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que haurà 

d'aprovar el Consell de Govern en matèria de calendari acadèmic i administratiu. 
 
Atès que la proposta de calendari acadèmic per al curs 2021-2022 va ser informada favorablement a la sessió de la 
Comissió d’Afers Acadèmics de 3 de març 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 proposta de calendari acadèmic per al curs 2021-2022 que s'annexa. [Document] 
 
SEGON. Delegar en la Comissió d’Afers Acadèmics l’aprovació de les modificacions del calendari acadèmic per al 
curs acadèmic 2021-2022, si procedeixen. 

 
TERCER. Encarregar a la vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent l'execució i el seguiment de l’acord PRIMER. 
 

QUART. Comunicar el present acord a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a termes les mesures 
necessàries per a fer-los efectius. 

 

 
Acord 23/2021, de 17 de març, del Consell de Govern 
 
Vista la proposta de la vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent d'aprovació del Calendari acadèmic administratiu 

per al curs acadèmic 2021-2022. 
 
Atesa la necessitat de disposar d’un calendari acadèmic administratiu marc de la UAB del curs acadèmic 2020-2021. 

 
Atesa la necessitat de delegar puntualment en la Comissió d’Afers Acadèmics l’aprovació de les modificacions que 
es puguin produir en el calendari acadèmic administratiu per al curs acadèmic 2021-2022. 
 

Vista la petició del vicerectorat de Programació Acadèmica i de Qualitat de delegació puntual en la Comissió d’Afers 
Acadèmics per a la aprovació de les modificacions en el calendari acadèmic administratiu per al curs acadèmic 2021-
2022. 

 
Vist l'article 12.4.c) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per l'acord del Consell de Govern de data 10 de desembre de 2020, pel que fa a les 

competències de la Comissió d'Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que haurà 
d'aprovar el Consell de Govern en matèria de calendari acadèmic i administratiu. 
 
Atès que la proposta de calendari acadèmic administratiu per al curs 2020-2021 va ser informada favorablement a 

la sessió de la Comissió d’Afers Acadèmics de 3 de març de 2021. 
 
Vist el calendari acadèmic de la UAB per al curs 2021-2022, aprovat pel Consell de Govern  el 17 de març de 2021. 

 
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 el calendari acadèmic administratiu per al curs 2021-2022, en el termes que s'annexen. 
[Document] 

 
SEGON. Delegar en la Comissió d’Afers Acadèmics l’aprovació de les modificacions del calendari acadèmic 
administratiu per al curs acadèmic 2021-2022, si procedeixen. 

http://www.uab.cat/doc/Calendari_academic_curs_2021_2022_CG170321
http://www.uab.cat/doc/Calendari_academic_administratiu_curs_2021_2022_CG170321
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TERCER. Encarregar a la vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent l'execució i el seguiment de l’acord PRIMER. 

 
QUART. Comunicar el present acord a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a termes les mesures 

necessàries per a fer-los efectius. 
 
 
Acord 24/2021, de 17 de març, del Consell de Govern 

 
Vista la petició de creació de títols de grau i després de revisada la documentació justificativa corresponent que 
acredita que les propostes reuneixen els requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus de títols. 

 
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 

 
Vist el que disposa l'article 64.e dels Estatuts de la UAB sobre la creació de títols universitaris oficials. 
 
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 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 de títol de grau va ser informada favorablement a la sessió de la Comissió d’Afers 
Acadèmics de 3 de març 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 i 

de la vicerectora de Qualitat i d’Acreditació Acadèmica, el Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 

 
PRIMER.- Aprovar la creació dels títols de grau següents: 
 

- Estudis d’Anglès i Català  

- Estudis d’Anglès i Espanyol  
- Estudis de Català i Espanyol  
- Filologia i Cultura Franceses  

- Intel·ligència Artificial  
 
SEGON.- Elevar l'aprovació de la creació dels títols de grau al Consell Social per tal que exerceixi les seves 

competències. 
 
TERCER.- Encarregar a la vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent i 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. 

 
 
Acord 25/2021, de 17 de març, del Consell de Govern 

 
Vista la petició de creació de títols de màster universitari i després de revisada la documentació justificativa 
corresponent que acredita que les propostes reuneixen els requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus 
de títols. 

 
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 

 
Vist el que disposa l'article 64.e dels Estatuts de la UAB sobre la creació de títols universitaris oficials. 
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Vist l'article 226 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb 

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

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

d'aprovar el Consell de Govern sobre la creació de títols de màster universitari. 
 
Atès que la proposta de creació dels títols de màster universitari va ser informada favorablement a la sessió de la 

Comissió d’Afers Acadèmics de 3 de març 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 i 
la vicerectora de Qualitat i d’Acreditació Acadèmica, el Consell de Govern ha adoptat els següents 
 

ACORDS 

 
PRIMER.- Aprovar la creació dels títols de màster universitari següents: 

 
- Farmacovigilància i Farmacoepidemiologia /Pharmacovigilance and Pharmacoepidemiology Sanitat 

Aqüicola / Science in Health Management in Aquaculture  

- Matemàtiques Interdisciplinàries / Interdisciplinary Mathematics  

- Electroquímica, Ciència i Tecnologia  
 

SEGON.- Elevar l'aprovació de la creació dels títols de màster universitari al Consell Social per tal que exerceixi les 

seves competències. 
 
TERCER.- Encarregar a la vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent i 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. 
 
 
Acord 26/2021, de 17 de març, 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 diploma de postgrau que es presenten van ser informades 
favorablement a la sessió de la Comissió d’Afers Acadèmics de 3 de març 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 
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PRIMER. Aprovar la creació dels títol de diploma de postgrau següents: 

 
- Diploma de postgrau en  Parametric Design and Spaces 

- Diploma de postgrau en Comunicació de Moda i Luxe  
- Diploma de postgrau en New Business Creation  
- Diploma de postgrau en Processos de Disseny per a l’Emprenedoria i la Innovació  

 

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

- Diploma de postgrau en Disseny de Pàgina i Editatge, que passa a denominar-se diploma de postgrau en 

Tipografia i Disseny de Pàgina 
 
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 
quart. 

 
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 27/2021, de 17 de març, del Consell de Govern 

 

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 els articles de la normativa relatius als requisits d’amissió, complements 
de formació i defenses de tesis virtuals dels estudis de doctorat, per adaptar-los als requeriments actuals. 

 
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. 
 
Atès que la proposta de modificació de la normativa acadèmica de la UAB abans esmentada va ser informada 
favorablement a la sessió de la Comissió de Doctorat de 15 de febrer de 2021, i a la sessió de la Comissió d’Afers 

Acadèmics de 3 de març de 2021. 
 
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. Aprovar 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. [Document] 
 

SEGON. En relació amb l’article 365 abans esmentat, atesa la situació d’emergència sanitària generada per la Covid-
19, aprovar 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. 
 
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 a fer-los efectius. 
 

 
Acord 28/2021, de 17 de març, del Consell de Govern 

http://www.uab.cat/doc/Mod_Normativa_academica_estudis_doctorat_CG170321
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Atès que en data 17 de novembre de 2010 el Consell de Govern va aprovar el text refós corresponent al Reglament 

de Personal Acadèmic de la UAB el qual s’ha modificat en diverses ocasions, la darrera en data 30 de gener de 2020. 
 

Atesa la conveniència de modificar i completar la regulació continguda al títol II del Reglament de Personal Acadèmic. 
 
Vist l'article 18.4 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 15 de juliol de 2009, pel que fa a les 

competències de la Comissió de Personal Acadèmic, que estableix que li correspon informar les propostes que haurà 
d’aprovar el Consell de Govern sobre disposicions normatives en matèria de personal acadèmic i de personal 
investigador en formació.  

 
Atès que en data 9 de març de 2021 es presentarà davant la Comissió de Personal Acadèmic la modificació del 
Reglament de Personal Acadèmic per tal que s’informi favorablement.  

 
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 la modificació del Reglament de Personal Acadèmic (Articles 27, 36, 54, 56, 57, 60 i 61), de 
conformitat amb l’annex adjunt. [Document] 

 

SEGON. Establir la seva entrada en vigor a partir del dia següent a la seva aprovació i ordenar la seva publicació al 
Butlletí Oficial de la UAB. 
 

TERCER. Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l’execució i el seguiment d’aquests acords. 
 
 

Acord 29/2021, de 17 de març, del Consell de Govern 
 
Vista la proposta de la secretària general d’aprovació de la normativa per al tractament de dades de caràcter personal 

a la Universitat Autònoma de Barcelona.  
 
Atès que el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de 
les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i pel que 

es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament General de Protecció de Dades, RGPD), de compliment obligatori des 
del 25 de maig de 2018, suposa un canvi substancial dels paràmetres sota els quals s’ha de dur a terme el tractament 
de dades de caràcter personal. 

 
Atès que la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals 
(LOPDGDD), en vigor des del 7 de desembre de 2018, ha derogat la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 

protecció de dades de caràcter personal (LOPD de 1999),  desenvolupa el RGPD i introdueix algunes novetats 
importants que afecten els tractament de dades personals que es duen a terme a la UAB. 
 

Vista la necessitat d’actualitzar la normativa de Protecció de Dades de la Universitat Autònoma de Barcelona, 

aprovada pel Consell de Govern el 19 de gener de 2006. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

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

 
ACORDS 

 
PRIMER. Aprovar la normativa per al tractament de dades de caràcter personal a la Universitat Autònoma de 

Barcelona. [Document] 
 
SEGON. Encarregar a la secretària general l'execució i el seguiment de l’acord PRIMER. 

 
 

http://www.uab.cat/doc/Modificacio_Reglament_Personal_Academic_CG170321
http://www.uab.cat/doc/Normativa_tractament_dades_caracter_personal_CG170321
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Acord 30/2021, de 17 de març, del Consell de Govern 

 

Vista la proposta de modificació del Reglament de l’Institut d’Història de les Ciència aprovada per acord del Consell 
d’Institut de data 12 de febrer de 2021. 

 
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. 
 

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

Vist l’article 19 de la Reglament Marc de Facultats i Escoles Universitàries, Departaments i Instituts Universitaris 
d’investigació i Centres de Recerca Propis el qual estableix que la modificació del reglament dels Instituts 
Universitaris de recerca ha de ser ratificat pel Consell de Govern un cop aprovat pel seu Consell d’Institut. 

 
Vist que en la sessió de 16 de febrer de 2021 la Comissió d’Investigació va informar favorablement la proposta de 
modificació dels estatuts de l’Institut d’Història de la Ciències. 
 

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 l’Institut d’Història de la Ciència  el 
Consell de Govern ha adoptat els següents 

 

ACORDS 

 
PRIMER. Ratificar l’acord del Consell d’Institut d’Història de la Ciència de la Universitat Autònoma de Barcelona, de 

data 12 de febrer 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 l’Institut d’Història de la Ciència 

 
 
Acord 31/2021, de 17 de març, del Consell de Govern 
 

Vista la sol·licitud presentada pel Responsable del Grup de Recerca Wireless Information Networking (WIN) i el 
Director del Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes de la UAB davant el vicerector de Recerca i 
de Transferència relativa a la creació d’una Unitat Mixta d’Investigació entre les dues estructures de recerca amb la 

denominació ‘NEFROLOGIA CSPT – ESCOLA D’ENGINYERIA UAB (AI FOR KIDNEY)’. 
 
Vist el contingut de l’informe (memòria) sobre la Unitat Mixta Nefrologia CSPT - Escola d’Enginyeria UAB (AI FOR 

KIDNEY)’. 
 
Vist l’article 34.1 de la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació, que permet a les 

universitats públiques subscriure convenis subjectes al dret administratiu amb agents públics o privats que realitzin 

activitats d'investigació científica i tècnica, nacionals, supranacionals o estrangers, per a la realització conjunta de 
creació o finançament de centres, instituts, consorcis o unitats d'investigació, i infraestructures científiques (apartat 
b); divulgació científica i tecnològica (apartat e); així com, l’ús compartit d'immobles, d'instal·lacions i de mitjans 

materials per al desenvolupament d'activitats d'investigació científica, desenvolupament i innovació (apartat f). 
 
Vist l’informe favorable de la Comissió d’Investigació de data 16 de febrer de 2021 prescrit a l’article 77.4 de la 

Normativa de la UAB en matèria d’investigació.  
 
Vist l'article 64.s) dels Estatuts de la UAB en virtut del qual és competència del Consell de Govern autoritzar la 
formalització dels convenis de col·laboració.   

  
Vists l’article 77.4 de la Normativa de la UAB en matèria d’investigació per la qual s’atorga al Consell de Govern la 
competència per aprovar la creació d’una unitat mixta d’investigació. 

 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

http://www.uab.cat/doc/Reglament_Institut_Historia_Ciencia_CG170321
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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. Aprovar 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 i en els termes 

del document annex. [Document] 
 
SEGON. Autoritzar el rector, o persona en qui delegui, perquè en nom i representació de la Universitat Autònoma 

de Barcelona, formalitzi amb el representant de l’Institut d’Investigació i Innovació Parc Taulí el conveni de 
col·laboració per la creació de la  Unitat Mixta d’Investigació ‘NEFROLOGIA CSPT – ESCOLA D’ENGINYERIA UAB (AI 
FOR KIDNEY)’, facultant-lo perquè realitzi totes les actuacions necessàries per l’execució dels presents acords, inclòs 

les esmenes o millores de caràcter tècnic que siguin necessàries per a la signatura del document. 
 
TERCER.-Encarregar el vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
 

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

 
Acord 32/2021, de 17 de març, del Consell de Govern 
 

Atès que en data 1 de setembre de 2014 la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), el Consorci de Recerca 

Matemàtica (CRM) i l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) van signar un conveni pel qual la UAB va formalitzar una 
concessió demanial al CRM dels següents espais:  
 

Identificació del bé objecte de la 
concessió 

Ubicació 

Naturalesa Superfície (m2) 

Espais 1.217,36 900,00 C1 parell 

35,00 C1 parell 

202,37 C3 bis parell  

79,99 Passadís C1-C3 bis parell 

Parcel·la de 
terreny 

edificable 

300,00 Edifici C3 bis parell (P −1, 0, 1 i 2) 

 

I on es va conferir al consorci CRM un dret real sobre les obres, les construccions i les instal·lacions fixes que va 
construir per a l’exercici de les activitats autoritzades per la UAB, durant el termini de validesa de la concessió (40 
anys), consistents en les edificacions següents:  

  

Ubicació Superfície 

(m²) 

Concepte 

C3 bis parell  202,37 Obra de 

reforma 

Passadís C1-C3 bis parell 79,99 Obra de 
reforma 

C3 bis parell (P −1) 292,00 Obra nova 

C3 bis parell (P 0) 324,00 Obra nova 

C3 bis parell (P 1) 320,00 Obra nova 

C3 bis parell (P 2) 300,00 Obra nova 

Total 1.518,36  

   
Atès que es va acordar que la concessió administrativa va quedar exempta de pagament de cànon per aquesta 
concessió administrativa. No obstant, el consorci CRM va assumir el pagament de les despeses directes i indirectes 

per import de 56.524,00 € anuals, revisable, anualment, a partir del 31 de desembre del 2012, aplicant a l’última 
anualitat la variació percentual experimentada per l’IPC de Catalunya en el període dels dotze mesos immediatament 
anteriors. En l’exercici 2019 aquesta quantitat ascendeix a la xifra de 58.906,29 €. 

  

http://www.uab.cat/doc/Creacio_Unitat_Mixta_Investigacio_Nefrologia_CSPT_CG170321
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Atesa una situació puntual de falta de disponibilitat pressupostària per part del consorci CRM degut, principalment, 

a un deute per devolució de subvenció per import de 606.000€ en els propers 4 anys, el consorci CRM ha demanat 

a la UAB l’aplicació de la següent bonificació sobre el cost de les despeses directes i indirectes:  
  

Any Quantitat anual que ha de 
satisfer el consorci CRM a la 

UAB (*) 

Bonificació anual 
(*) 

Quantitats anuals 
pendents de 

pagament per part 

del consorci CRM a la 
UAB (*) 

2020 58.906,29 € 58.906,29 € 0,00 € 

2021 58.906,29 € 44.179,72 € 14.726.57 € 

2022 58.906,29 € 44.179,72 €  14.726.57 € 

2023 58.906,29 € 44.179,72 € 14.726.57 € 

2024 58.906,29 € 29.453,15  € 29.453,15 € 

2025 58.906,29 € 14.726,57  € 44.179,72 € 

2026 58.906,29 € 0  € 58.906,29 € 

(*) Quantitats sotmeses a les variacions de l’IPC a Catalunya. 
  
Vista la proposta de minuta de conveni d’addenda al conveni de cessió d’ús d’espais. 

 
Vist l’article 207.2 dels Estatuts de la UAB, en relació amb l’article 89.k) de la llei 1/2003, de 19 de febrer, 
d’universitats de Catalunya, en virtut del Qual la disposició de béns immobles de la Universitat, correspon al Consell 

Social, a proposta del Consell de Govern.   

 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

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

ACORDS 
 
PRIMER. Informar favorablement el següent:  

 
Ú. Autoritzar la modificació del conveni formalitzat l’1 de setembre de 2014 entre la Universitat Autònoma de 
Barcelona, el Consorci de Recerca Matemàtica i l’Institut d’Estudis Catalans en virtut del qual la Universitat Autònoma 
de Barcelona va atorgar una concessió demanial a favor del Consorci de Recerca Matemàtica sobre els següents 

espais:   
  

Ubicació Superfície 
(m²) 

Concepte 

C3 bis parell  202,37 Obra de 
reforma 

Passadís C1-C3 bis parell 79,99 Obra de 
reforma 

C3 bis parell (P −1) 292,00 Obra nova 

C3 bis parell (P 0) 324,00 Obra nova 

C3 bis parell (P 1) 320,00 Obra nova 

C3 bis parell (P 2) 300,00 Obra nova 

Total 1.518,36  

   
Acordant aplicar una bonificació a la quota que el Consorci de Recerca Matemàtica ha de satisfer a la Universitat 

Autònoma de Barcelona, en els exercicis 2020 a 2026, d’acord amb el següent quadre:  
 

Any Quantitat anual que ha de 
satisfer el consorci CRM a la 

UAB (*) 

Bonificació anual 
(*) 

Quantitats anuals 
pendents de 

pagament per part 

del consorci CRM a la 
UAB (*) 

2020 58.906,29 € 58.906,29 € 0,00 € 

2021 58.906,29 € 44.179,72 € 14.726.57 € 
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2022 58.906,29 € 44.179,72 €  14.726.57 € 

2023 58.906,29 € 44.179,72 € 14.726.57 € 

2024 58.906,29 € 29.453,15  € 29.453,15 € 

2025 58.906,29 € 14.726,57  € 44.179,72 € 

2026 58.906,29 € 0  € 58.906,29 € 

(*) Quantitats sotmeses a les variacions de l’IPC a Catalunya. 
   

Dos. Autoritzar el rector, o persona en qui delegui, perquè en nom i representació de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, formalitzi amb el representant del Consorci de Recerca Matemàtica l’addenda al conveni de concessió 
d’ús privatiu de béns de domini públic, facultant-lo perquè realitzi totes les actuacions necessàries per l’execució 

dels presents acords, inclòs les esmenes o millores de caràcter tècnic que siguin necessàries per a la signatura del 
document, segon la proposat de minuta que s’aprova.  [Document] 
 

SEGON. Elevar aquests acords al Consell Social perquè exerceixi les seves funcions. 
 
TERCER. Encarregar a la vicerectora d’Innovació i de Projectes Estratègics l'execució i el seguiment d’aquests 
acords. 

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

 
 
Acord 33/2021, de 17 de març, del Consell de Govern 

 

Atès que en data 4 de febrer de 2014 es va constituir la Fundació Markets, Organizations and Votes in Economics 
(Fundació MOVE) promoguda únicament per la Fundación Urrutia Elejalde com a entitat promotora, amb la finalitat 
d’impulsar la investigació en economia; ajudar a consolidar un model de recerca basat en la competitivitat 

internacional i l’excel·lència científica i de gestió; i col·laborar amb altres institucions de recerca de l’àrea de 
Barcelona per aconseguir que Barcelona sigui la capital sud-europea de la investigació en economia, i pol mundial 
d’atracció d’estudiants i d’investigadors avançats. 

 
Atès que la Fundació MOVE té un patronat integrat per nou (9) patrons, dos (2) dels quals són designats per la 
Fundació Parc de Recerca de la UAB. 

  
Atès que en data 16 de juliol de 215 la UAB i la Fundació MOVE van formalitzar un conveni de cessió d’ús d’espais 
de la Facultat d’Economia i d’Empresa, el qual va ser modificat per addenda de 26 de novembre de 2020, finalitzant 
el 31 de març de 2021. 

 
Atès que es vol tornar a fer una cessió d’ús d’espais a la Fundació MOVE en els següents termes:  
 

- Objecte: Espais de superfície 15 m2, del despatx B3-112G ubicat a l’espina B3 de la Facultat d’Economia i 
d’Empresa, a la planta 1. 
 

- Cànon: 2.250,00 € anuals, a raó de 150 € / m2/ any el qual inclou que comprèn el cost de l’allotjament, les 
despeses directes i les despeses ciutat. 
  

- Termini de duració: 5 anys, amb la possibilitat de prorrogar de forma expressa el conveni per un únic període 

de 5 anys més. 
 

- Destinació: Activitats pròpies de la finalitat fundacional de la Fundació Markets, Organizations and Votes in 

Economics.   
 
Vista la minuta de cessió d’ús d’espais. 

 
D’acord amb allò que disposen els articles 92 i 137.4 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les 
Administracions Públiques, l’article 28 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, l’article 70 del decret 323/1983, de 14 de juliol, del 

reglament del patrimoni de Catalunya i l’article 207.2 dels Estatuts de la UAB.  
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 

http://www.uab.cat/doc/Mod_conveni_cessio_us_espais_Centre_Recerca_Matematica_CG170321
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Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora d’Innovació i de Projectes 

Estratègics, el Consell de Govern ha adoptat els següents 

 
ACORDS 

 
PRIMER. Autoritzar la cessió d’ús a la Fundació Markets, Organizations and Votes in Economics d’uns espais que es 
passen a identificar, en els següents termes:   
 

- Objecte: Espais de superfície 15 m2, del despatx B3-112G ubicat a l’espina B3 de la Facultat d’Economia i 
Empresa, a la planta 1. 
 

- Cànon: 2.250,00 € anuals, a raó de 150 € / m2/ any el qual inclou que comprèn el cost de l’allotjament, les 
despeses directes i les despeses ciutat. 
  

- Termini de duració: 5 anys, amb la possibilitat de prorrogar de forma expressa el conveni per un únic període 
de 5 anys més. 
 

- Destinació: Activitats pròpies de la finalitat fundacional de la Fundació Markets, Organizations and Votes in 

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

de Barcelona, formalitzi amb el representant de la Fundació Markets, Organizations and Votes in Economics el 
conveni de concessió d’ús privatiu de béns de domini públic, facultant-lo perquè realitzi totes les actuacions 
necessàries per l’execució dels presents acords, inclòs les esmenes o millores de caràcter tècnic que siguin 

necessàries per a la signatura del document, segon la proposat de minuta que s’aprova. [Document] 

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

QUART. Encarregar la vicerectora d’Innovació i de Projectes Estratègics l'execució i el seguiment de l'acord primer. 
 
CINQUÈ.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Economia, per tal que porti a terme les mesures 

necessàries per a fer-los efectius. 
 
 

Acord 34/2021, de 17 de març, del Consell de Govern 
 
Atès que el Consorci Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) és un consorci de Dret públic 
d’investigació dedicat a la ecologia terrestre, l’anàlisi territorial i el canvi global i integrat per la Universitat Autònoma 

de Barcelona (UAB), la Universitat de Barcelona (UB), l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC) i la Generalitat de Catalunya.  
   

Atès que es vol formalitzar una cessió d’ús d’espais al CREAF en els següents termes:  
- Objecte: Espais de superfície 240 m2 que estan ubicats a la Facultat de Ciències. 
- Cànon: 56,81 euros / m2 / any el qual inclou les despeses directes (48,24 euros / m2 / any) i les despeses 

ciutat (8,57 euros / m2 / any). 
 Termini de duració: El corresponent a la durada del projecte Severo Ochoa, el qual no podrà superar els 3 
anys des de la formalització del conveni. 

- Destinació: Activitats pròpies de la finalitat institucional del CREAF.   

 
D’acord amb allò que disposen els articles 92 i 137.4 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les 
Administracions Públiques, l’article 28 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, l’article 70 del decret 323/1983, de 14 de juliol, del 
reglament del patrimoni de Catalunya i l’article 207.2 dels Estatuts de la UAB.  
 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora d’Innovació i de Projectes 
Estratègics, el Consell de Govern ha adoptat els següents 

 
ACORDS 
 

PRIMER. Autoritzar la cessió d’ús al Consorci Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals d’uns espais que es 
passen a identificar, en els següents termes:   

http://www.uab.cat/doc/Cessio_us_espais_Fundacio_Markets_CG170321
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- Objecte: Espais de superfície 240 m2 que estan ubicats a la Facultat de Ciències, segons plànol adjunt. 

[Document] 
- Cànon: 56,81 euros / m2 / any el qual inclou les despeses directes (48,24 euros / m2 / any) i les despeses 

ciutat (8,57 euros / m2 / any). 
- Termini de duració: El corresponent a la durada del projecte Severo Ochoa, el qual no podrà superar els 3 anys 

des de la formalització del conveni. 
- Destinació: Activitats pròpies de la finalitat institucional del CREAF.   

  
SEGON.- Autoritzar el rector, o persona en qui delegui, perquè en nom i representació de la Universitat Autònoma 
de Barcelona, formalitzi amb el representant del Consorci Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals el 

conveni de concessió d’ús privatiu de béns de domini públic, facultant-lo perquè realitzi totes les actuacions 
necessàries per l’execució dels presents acords, inclòs les esmenes o millores de caràcter tècnic que siguin 
necessàries per a la signatura del document, segon la proposat de minuta que s’aprova.  [Document] 

 
TERCER.- Elevar aquest acord al Consell Social per a la seva aprovació, si escau. 
 
QUART.- Encarregar la vicerectora d’Innovació i de Projectes Estratègics  l'execució i el seguiment de l'acord primer. 

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

 
 
Acord 35/2021, de 17 de març, del Consell de Govern 

 

Atès que l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC) és un centre públic de recerca creat per la Generalitat de 
Catalunya i la Universitat Rovira i Virgili, amb la participació del Consell Interuniversitari de Catalunya, que té com 
a finalitat la recerca, la formació avançada i la difusió de la civilització i cultura clàssiques. 

  
Atès que el 5 d’octubre de l’any 2006, la UAB i l’ICAC van signar un conveni per als estudis Arqueomètrics que ha 
generat una sinergia de treball conjunta entre el Laboratori per a l’Estudi dels Materials Lapidis en l’Antiguitat 

(LEMLA) de la UAB i la Unitat d’Estudis Arqueomètrics (UEA) de l’ICAC que ha esdevingut un referent en l’àmbit 
internacional.  
 

Atès que el LEMLA de la UAB ha creat un fons de materials lapidis en l’antiguitat, amb les corresponent làmines 
primers i contramostres segons es relaciona al document 1. 
 
Atès que per a la bona activitat de l’activitat conjunta entre la UAB i l’ICAC de la UAB ha de cedir en ús, en concepte 

de dipòsit, a l’ICAC part del fons de materials lapidis en l’antiguitat. 
 
Atès que els estudis Arqueomètrics són imprescindibles per a obtenir un tipus de dades dels materials arqueològics, 

artístics i patrimonials que, degudament interpretades i relacionades amb els estudis tipològics, històrics o artístics, 
amplien de manera significativa la informació històrica que proporcionen.  
 

Atès que ambdues institucions estan interessades en mantenir aquest treball conjunt per oferir a la comunitat 
científica interessada un bon servei d’estudis i anàlisis arqueomètrics   
  

Atès que la Universitat Autònoma de Barcelona i l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica volen formalitzar un conveni 

que implica la cessió d’ús en exclusiva d’un bé moble en els termes del document 2.  
 

Vist allò que disposa l’article 89.k de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya i els articles 64.q) 

i 207.2 dels Estatuts de la UAB.  
 
Vista la conformitat de la Gerència i 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 la cessió a l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica l’ús en exclusiva d’un fons de materials lapidis 

en l’antiguitat, amb les corresponent làmines primers i contramostres segons es relaciona als document annex en 
els termes del document annex. [Document]  [Document] 

http://www.uab.cat/doc/Cessio_us_espais_Centre_Recerca_Ecologica_CG170321
http://www.uab.cat/doc/Conveni_cessio_us_espais_CentreRecercaEcologica_CG170321
http://www.uab.cat/doc/Cessio_Institut_Catala_Arqueologia_Classica_CG170321
http://www.uab.cat/doc/Conveni_Cessio_Institut_Catala_Arqueologia_Classica_CG170321
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SEGON. Autoritzar al rector, o persona en qui delegui, perquè amb les més àmplies facultats pugui signar el conveni 
inclús a fer les modificacions de caràcter tècnic necessàries per portar a terme els anteriors acords.  

 
TERCER. Elevar aquest acord al Consell Social per a la seva aprovació, si escau. 
 
QUART. Encarregar el Vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment de l'acord primer. 

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

 
SISÈ. Notificar els presents acords a l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica. 
 

 
Acord 36/2021, de 17 de març, del Consell de Govern 
 
Vista la proposta de la vicerectora de Campus, Sostenibilitat i Territori per a l’aprovació d’uns criteris per a 

l’autorització per a l’ús privatiu d’espais esportius adscrits al Servei d’Activitat Física (endavant, ‘SAF’) de domini públic 
de la Universitat Autònoma de Barcelona ubicats al Campus universitari de Bellaterra, mitjançant la figura de 
l’autorització administrativa pel procediment que respecti les regles de la competència i la publicitat.  

 
Atès que la UAB vol establir unes condicions per la concessió administrativa per l’ús del camp de futbol i determinar 
el seu règim jurídic. 

  

Atès el que estableixen l’article 28 i 29 del Text Refós de la Llei de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, aprovat 
per Decret Legislatiu 1/2002, de 24 de desembre; els articles 70 i 71 del Reglament de desenvolupament de la 
legislació de patrimoni de la Generalitat de Catalunya, aprovat per Decret 323/1983, de 14 de juliol; i els articles 

92.1 i 93.1 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les Administracions Públiques estableix que el 
règim ordinari per atorgar les concessions demanials i les autoritzacions/ò autoritzacions administratives quan 
l’objecte de la llicència estigués limitat en el seu número, és el d’un procediment inspirat en les regles de concurrència 

competitiva i publicitat. 
 
Vist l’informe de necessitats o conveniència del procediment per un procediment que respecti les regles de la 

competència i la publicitat.  
  
Atès que l’article 207.2 dels Estatuts de la UAB estableix que la disposició dels béns immobles de la Universitat 
correspon al Consell Social, a proposta del Consell de Govern.  

 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Campus, Sostenibilitat i 
Territori, el Consell de Govern ha adoptat els següents 
 

ACORDS 
 
PRIMER. Informar favorablement l’inici del procediment per a l’autorització per a l’ús privatiu d’espais esportius adscrits 

al Servei d’Activitat Física de domini públic de la Universitat Autònoma de Barcelona ubicats al Campus universitari de 

Bellaterra, mitjançant la figura de la concessió demanial pel procediment que respecti les regles de la competència 
i la publicitat.  
 

SEGON. Aprovar el plec de condicions per l’atorgament de la concessió demanial, així com, del règim jurídic que el 
regeix, d’acord amb el contingut del document annex. [Document] 
 

TERCER. Designar el rector de la UAB com a persona competent per a atorgar la llicència objecte d’aquest licitació 
atorgant-li totes les facultats corresponent a l’òrgan de contractació perquè amb les més àmplies facultats pugui 
signar els documents públics i privats que siguin necessaris, amb les clàusules que consideri més adients, per donar 
compliment a aquest acord.  

 
QUART. Encarregar la vicerectora de Campus, Sostenibilitat i Territori que faci el seguiment de l’acompliment 
d’aquest acord.  

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

http://www.uab.cat/doc/Us_privatiu_espais_esportiusSAF_CG170321
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SISÈ. Comunicar el present acord a la vicegerència d’economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries 

per a fer-los efectius. 
 

 
Acord 37/2021, de 17 de març, del Consell de Govern 
 
Vista la petició formulada pel Deganat de la Facultat Dret, i l'acord de la Junta de la Facultat de data 12 de febrer 

de 2020 pel qual se sol·licita al Consell de Govern el nomenament del doctor Anthony Bottoms, com a doctor honoris 
causa de la Universitat Autònoma de Barcelona.  
  
Atès que tant del currículum del candidat com de la documentació referent als seus mèrits i de les circumstàncies 
que concorren, queda acreditat que la seva activitat en el camp de la docència i de la recerca el fan mereixedor 
d’obtenir la distinció de doctor honoris causa de la Universitat Autònoma de Barcelona.   
  
Atès que la Normativa que regula el procediment per a l’atorgament del títol de doctor Honoris Causa aprovada pel 

Consell de Govern en data 26 de maig de 2004 en el seu article 5.2 estableix que el Consell de Govern podrà atorgar 
un nomenament cada dos anys a la Facultat de Ciències, la Facultat de Filosofia i Lletres i a la Facultat de Medicina, 
i un nomenament cada quatre anys a cadascun dels centres restants. 
  
Atès que la proposta de la Facultat de Dret compleix els requisits exigits a la normativa abans esmentada. 
  
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la Junta de la Facultat de Dret, el Consell de 
Govern ha adoptat els següents 

 
ACORDS 
  
PRIMER. Nomenar el doctor Anthony Bottoms, doctor honoris causa de la UAB. 
  
SEGON. Encarregar a la secretària general l'execució i el seguiment d'aquest acord. 
  
TERCER. Comunicar el present acord a la Facultat de Dret. 

 
 
Acord 38/2021, de 17 de març, del Consell de Govern 

 
L’article 8.2 dels Estatuts de la Fundació Autònoma Solidària estableix la composició del seu Patronat. En l’apartat 
I.E d’aquest article es disposa que és membre del Patronat un membre de la Junta de Govern de la Universitat 
Autònoma de Barcelona designat pel respectiu òrgan de govern. 
 
L’article 9.1 dels mateixos Estatuts estableix que els patrons exerceixen el seu càrrec per un període de quatre anys, 
sense perjudici de la possibilitat de reelecció indefinida per períodes iguals. 
 
En data 1 de desembre de 2016 el Consell de Govern va acordar renovar la designació com a representant del 

Consell de Govern al doctor Joan Botella Corral, el qual ja no és membre del Consell de Govern i, per tant, correspon 

ara procedir a una nova designació. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de l’Equip de Govern el Consell de Govern ha 
adoptat els següents 

 
ACORDS 
 

PRIMER. Designar el doctor Albert Branchadell Gallo com a representant del Consell de Govern de la UAB al Patronat 
de la Fundació Autònoma Solidària. 
 

SEGON. Comunicar aquest acord a les persones interessades i a la Fundació Autònoma Solidària. 
 
 
Acord 39/2021, de 17 de març, del Consell de Govern 
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Vist l’informe de la Fundació Parc de Recerca UAB (PRUAB) tramès per la mateixa Fundació. 

 
Atès que, per tal de donar compliment a l’obligació del Parc de Recerca UAB de retre comptes davant la UAB, es 
presenta al Consell de Govern la memòria corresponent. 

  
Ates que el Consell de Govern és l’òrgan suprem de govern col·legiat de la Universitat i, com a tal, estableix les 
seves línies estratègiques i programàtiques per la qual cosa ha d’estar assabentat de les activitats de les entitats 

instrumentals creades per la Universitat. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora d’Innovació i de Projectes 
Estratègics el Consell de Govern ha adoptat els següents 

 
ACORDS 
  
PRIMER. Donar-se per assabentat de l’informe de la Fundació Parc de Recerca UAB.  [Document]  
 
SEGON. Elevar al Consell Social aquesta informació per tal que exerceixin les seves competències. 
 

 
Acord 40/2021, de 17 de març, del Consell de Govern 
 

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

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

Atès que l’article 4.1.e) del Reglament de la Comissió d’Ètica en l’Experimentació Animal i Humana de la UAB 
estableix que serà integrada per un/a professor/a jurista o filòsof. 
 

Atès que la doctora Isabel Pont Castejón va manifestar la seva voluntat de donar-se de baixa com a membre de la 
CEEAH, per deixar-hi entrar altres persones i renovar la composició de l’òrgan, degut el temps que porta en el càrrec. 
 

Vista l’informe favorable de la Comissió d’Investigació del proppassat 16 de desembre 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. Donar-se per assabentat de la voluntat expressada per al doctora Isabel Pont Castejón i acordar la baixa 

de l’esmentada professora de Dret com a membre de la Comissió d’Ètica en l’Experimentació Animal i Humana.   
 
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 41/2021, de 17 de març, del Consell de Govern 
Atès que el Consorci Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) es va constituir inicialment entre 

el Consell Comarcal del Solsonès i la Universitat de Lleida i, posteriorment, s'hi van incorporar la Diputació de Lleida, 
la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació, la Generalitat de Catalunya, la Universitat Autònoma de 
Barcelona, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Solsona. 
 

http://www.uab.cat/doc/Informe_Fundacio_Parc_RecercaUAB_CG170321
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Atès que el CTFC té per finalitat la creació, gestió, conservació i explotació d’un centre de recursos forestals i rurals, 

com a instrument de participació en l’ensenyament, la investigació, la transferència de resultats, la divulgació, la 

cooperació, l’assistència tècnica a les empreses i institucions, i el foment del desenvolupament rural, especialment 
en els àmbits forestal, agroforestal i indústries de la fusta i agràries, aprofitaments forestals, i en general en aquells 

àmbits relacionats amb la gestió dels recursos naturals.  
 
Atès que en data 4 d’octubre de 2019, la Junta del CTFC va aprovar la modificació dels Estatuts per actualitzar d’una 
banda, la composició de la seva Junta amb motiu de la incorporació de dos nous membres: la Diputació de Barcelona 

i Ajuntament de Solsona (article 1) i, d’altra banda, per permetre l’entrada d’un tercer representant de la Generalitat 
de Catalunya a la Junta del CTFC (article 7) i l’actualització de l’annex del Estatuts on hi figura la composició del 
CTFC ”. També es modifica la regulació de les aportacions dels ens consorciats i s'inclouen clàusules que limiten les 

activitats del Consorci i fórmules tendents a l’assegurament de les quantitats compromeses (article 18).  
 
Arran les observacions formulades per la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya en l’informe 

de 16 de desembre de 2019, cal concretar les aportacions dels membres del consorci i incloure clàusules en cas 
d’incompliment, el 6 de maig de 2020 la Junta del CTFC va aprovar la nova versió de l'article 18 dels Estatuts a fi 
d’incorporar les aportacions dels membres del consorci les quals es concreten en el quadre d’aportacions que 
s'incorpora als Estatuts del CTFC com a annex 2 i les clàusules d’incompliment . 

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

88.e) de la 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya que és competència del Consell Social aprovar la 
modificació d’entitats jurídiques per a la promoció i el desenvolupament de les finalitats de la universitat.   
 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

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

ACORDS 
 
PRIMER. Ratificar els acords de la Junta del Consorci Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya de 4 

d’octubre de 2019 i de 6 de maig de 2020 pel qual es modificà els articles 1, 7,18 i l’annex 2 dels seus Estatuts, 
aprovant un nou text refós dels mateixos, en els termes del document annex. [Document] 
 

SEGON. Encarregar a la vicerectora d’Innovació i de Projectes Estratègics l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
 
TERCER.- Elevar al Consell Social el present acord, per tal que exerceixi les seves competències.  
 

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

CINQUÈ.- Informar dels presents acords al Consorci Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC). 
 
 

Acord 42/2021, de 17 de març, del Consell de Govern 
 
Vista la proposta de la vicerectora d’Innovació i de Projectes Estratègics per tal que la Universitat Autònoma de 

Barcelona pugui participar en l’ASSOCIACIÓ DE DESENVOLUPADORS DE TECNOLOGIA AMB ACREDITACIÓ TECNIO. 

 
Atès que les universitats, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) i la Fundació Institució dels 
Centres de Recerca de Catalunya (Fundació I-CERCA), sempre i quan comptin amb grups o centres de recerca que 

ostentin l’acreditació TECNIO, volen promoure la creació d’una Associació, sense ànim de lucre, subjecte al llibre 
tercer del Codi Civil de Catalunya i als seus estatuts, que tindrà per objecte ‘impulsar els grups i centres TECNIO 
com a instrument de connexió dels grups i centres de recerca amb acreditació TECNIO i les entitats que els acullen 

amb el món empresarial i l’administració, per a enfortir i fer visible la transferència de coneixement cap a la societat’, 
tal i com consta a la proposta d’estatuts . 
  
Atesa la valoració estratègica realitzada pel responsable polític de la proposta perquè la Universitat participi en 

aquesta Associació. 
 
Atesa la valoració econòmica lliurada per la Vicegerència d’Economia. 

 
Atesa la valoració jurídica lliurada pel Gabinet Jurídic . 

http://www.uab.cat/doc/Modificacio_Estauts_CTFC_CG170321
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Vist l'article 64.t) dels Estatuts de la UAB pel qual s’estableix la competència del Consell de Govern per proposar al 

Consell Social la participació de la Universitat en altres entitats. 
  

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora d’Innovació i de Projectes 
Estratègics, el Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 

 
PRIMER. 
1. Aprovar la constitució de l’ASSOCIACIÓ DE DESENVOLUPADORS DE TECNOLOGIA AMB ACREDITACIÓ TECNIO, 

acordant la participació de la Universitat Autònoma de Barcelona en la seva Junta Directiva.  
  
2. Aprovar l’aportació de 8.000 euros, com quota de soci de l’esmentada Associació la qual serà assumida al 50% 

per part del vicerectorat competent en matèria de transferència de coneixements i el 50% pel conjunt de grups 
TECNIO que en cada moment la UAB tingui reconeguts i participin a l’Associació.  
 
Aquest sistema de distribució de la responsabilitat econòmica per part de la Universitat Autònoma de Barcelona 

podrà ser objecte de modificació mitjançant acord escrit entre el vicerectorat competent en matèria de transferència 
de coneixements i els grups TECNIO que en cada moment la Universitat tingui reconeguts i participin a l’Associació.  
 

SEGON. Elevar al Consell Social els presents acords, per tal que exerceixi les seves competències.  
 
TERCER. Encarregar la vicerectora d’Innovació i de Projectes Estratègics l'execució i el seguiment d’aquests acords. 

 

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

 
Acord 43/2021, de 17 de març, del Consell de Govern 
 

Tal i com ja es va procedir en anys anteriors, es presenten, per a coneixement dels membres del Consell de Govern, 
els convenis dels diferents àmbits de la UAB que s'han signat durant el 2020. 
  
Per això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la secretària general, el Consell de Govern ha 

adoptat els següents 
 

ACORDS 
  
PRIMER. Donar-se per assabentat dels convenis subscrits a la UAB en el 2020 que consten en els annexos.  
[Document] [Document] [Document] [Document] [Document] [Document] [Document] 

 
SEGON. Elevar al Consell Social aquesta informació per tal que exerceixin les seves competències. 
 
 

Acord 44/2021, de 17 de març, 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.  
 
Atès que 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 

http://www.uab.cat/doc/Convenis_UAB_2020_CG170321
http://www.uab.cat/doc/Convenis_Area_Relacions_Internacionals_2020_CG170321
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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 això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la secretària general, 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. [Document] 

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

 
 
 

I.3. Comissions del Consell de Govern 

 

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

 
  
Acord 018/2021, de 3 de març de 2021 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 

ACORDS 
 

Aprovar l'acta de la sessió de 27 de gener de 2021. 
   

  
Acord 019/2021, de 3 de març de 2021 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 

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

  
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
  

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

  
Vist l'article 12.4.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 

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

permanent. 
  
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

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

  

Acord 020/2021, de 3 de març de 2021 , Comissió d'Afers Acadèmics 

http://www.uab.cat/doc/Complements_retributius_merits_recerca_professorat_funcionari_CG170321
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Vistes les propostes d’aprovació i de modificació de plans d’estudis de diplomes de postgrau presentades a l'Escola 

de Postgrau, i després de revisada la documentació justificativa corresponent que acredita que les propostes 

reuneixen els requisits exigits per a la seva aprovació i modificació. 
  
Atesa la necessitat d’implementar les propostes que es presenten per tal de satisfer la demanda d’aquests estudis. 

  
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 

  
Vist l’article 285.2 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat 
amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011, sobre els plans d’estudis 
de les diplomatures de postgrau. 

  
Vist l'article 12.3.a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 10 de desembre de 2020, pel que fa a les 

competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon aprovar els plans d’estudis de tots 
els estudis de primer cicle, segon cicle i formació permanent conduents a títols oficials i a títols propis i informar-ne 
al Consell Social, així com les modificacions derivades de la seva aplicació. 

  
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

Primer.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la creació del pla d’estudis dels títols de diploma de postgrau 

següents, amb la condició que els òrgans competents aprovin el títol corresponent, en els termes que s'annexen: 
- Diploma de Postgrau en  Parametric Design and Spaces  
- Diploma de Postgrau en Comunicació de Moda i Luxe  
- Diploma de Postgrau en New Business Creation  

- Diploma de Postgrau en Processos de Disseny per a l'Emprenedoria i la Innovació  
Segon.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la modificació del pla d’estudis del Diploma de Postgrau 
següent, amb la condició que els òrgans competents aprovin la modificació del títol corresponent, en els termes que 

s’annexen: 
- Diploma de Postgrau en  Tipografia i Disseny de Pàgina  
Tercer.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la modificació del pla d’estudis del Diploma de Postgrau 

següent, en els termes que s’annexen: 
- Diploma de Postgrau en  Correcció i Assessorament Lingüístic  
Quart. Encarregar a la Vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent l’execució i el seguiment d’aquests acords. 
Cinquè. Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 

necessàries per fer-los efectius. 
  

   
Acord 021/2021, de 3 de març de 2021 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 

Vista la proposta de creació de nous cursos d’especialització presentada a l'Escola de Postgrau, i després de revisada 

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

  
Atesa la necessitat d’implementar les propostes que es presenten per tal de satisfer la demanda d’aquests estudis. 

  
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 

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

modificacions, sobre les propostes de cursos d’especialització. 
  
Vist l’article 306 de  l’esmentada normativa, que estableix que  les propostes de cursos d’especialització són 
aprovades per la Vicerectora d’Estudis i de Innovació Docent i que la comissió del Consell de Govern amb 

competències sobre l’ordenació acadèmica dels estudis de postgrau ha de ser informada periòdicament sobre les 
propostes aprovades. 
 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
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ACORDS 
 

Primer. Considerar-se assabentada de l’aprovació dels cursos d’especialització. [Document] 

Segon. Encarregar a la Vicerectora d’Estudis i de Innovació Docent el seguiment d’aquest acord. 
Tercer. Comunicar aquests acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per fer-los efectius. 
  

 
Acord 022/2021, de 3 de març de 2021 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 

Vista la proposta de la vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent d’actualització de graus i màsters universitaris de 

la UAB per al curs 2022-23. 
Vist que les noves propostes de programació de grau i de màster universitari de la UAB per al curs 2022-2023 va 
ser aprovada en la sessió de la Comissió d’Afers Acadèmics de 3 de novembre de 2020. 

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

de titulacions a la UAB. 
Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, 
segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 10 de desembre de 2020, pel que fa a les 
competències de la Comissió d'Afers Acadèmics, 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

Primer. Aprovar l’actualització de les noves propostes de programació de grau i de màsters universitaris de la UAB 
per al curs 2022-2023, incorporant les propostes següents:  

• Itinerari de simultaneïtat d’estudis: grau en Dret i grau en Relacions Internacionals 
• Master in Biomedical Data Science  
Segon. Encarregar a la vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent el seguiment de l’acord primer. 

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

  

Acord 023/2021, de 3 de març de 2021 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 

Vista la proposta de la vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent i la vicerectora de Qualitat i d’Acreditació Acadèmica 
de creació d’un títol de grau que ha estat presentada pel centre corresponent. 

Vist l’article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 
472007, de 12 d’abril, així com la resta de normes d’aplicació general. 
Vist el que disposa el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel que estableix l’ordenació dels ensenyaments 
universitaris oficials. 

Vist l’article 172 dels Estatus de la UAB, sobre la implantació i supressió de títols oficials de grau. 
Vist l'article 12.4.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 10 de desembre de 2020, pel que fa a les 

competències de la Comissió d'Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que haurà 
d'aprovar el Consell de Govern sobre l’aprovació d'ensenyaments i títols primer cicle. 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

Primer. Informar favorablement la creació del títols de grau següents: 
• Estudis d’Anglès i Català  
• Estudis d’Anglès i Espanyol 

• Estudis de Català i Espanyol 
• Filologia i Cultura Franceses 
• Intel·ligència Artificial 

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

   
Acord 024/2021, de 3 de març de 2021 , Comissió d'Afers Acadèmics 
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Vistes les propostes de memòries de grau presentades pels centres corresponents, i després de revisada la 

documentació justificativa corresponent que acredita que les propostes reuneixen els requisits exigits per a la seva 

aprovació. 
  
Atesa la necessitat d’implementar les propostes que es presenten per tal de satisfer la demanda d’aquests estudis. 

 
Vist l'article 15 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 
universitaris oficials, que estableix les directrius per a l’elaboració dels plans d’estudis conduents a l’obtenció del 

títol de grau. 
  
Vist l'article 12.3.a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 10 de desembre de 2020, pel que fa a les 

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

  
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

Primer. Aprovar, per delegació del Consell de Govern, les memòries dels estudis de grau següents: 

• Estudis d’Anglès i Català  
• Estudis d’Anglès i Espanyol  
• Estudis de Català i Espanyol  

• Filologia i Cultura Franceses  
• Intel·ligència Artificial  
Segon. Encarregar a la vicerectora de Qualitat i d’Acreditació Acadèmica l'execució i el seguiment de l’acord primer. 
Tercer. Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 

necessàries per a fer-los efectius. 
  

  

Acord 025/2021, de 3 de març de 2021 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 

Vista la proposta de la vicerectora d’Estudis i d’innovació Docent i la vicerectora de Qualitat i d’Acreditació Acadèmica 
d’aprovació d’un itinerari de simultaneïtat. 
Atesa la necessitat d’aprovar l’itinerari de simultaneïtat d’estudis que es presenta per tal de satisfer la demanda 

d’aquest tipus estudis. 
Vista l’acord del Consell de Govern, de data 9 de mar de 2005, que deixa sense efectes la Normativa de simultaneïtat 
d’estudis, aprovada per la Junta de Govern el 30 de maig de 1999, per la qual cosa, és possible simultaniejar estudis 

sense cap limitació, sempre i quan es segueixin els requisits per a l’adjudicació de places establerts des de l’Oficina 
d’Orientació per a l’Accés a la Universitat.      
Vist l'article 12.3 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per l’acord del Consell de Govern de data 10 de desembre de 2020, pel que fa a les 

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

ACORDS 
 

Primer. Aprovar, per delegació del Consell de Govern, l’itinerari de simultaneïtat d’estudis dels estudis de grau que 
s’annexen: 
• Grau en Dret i Grau en Relacions Internacionals  
Segon. Encarregar a la vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent i la vicerectora de Qualitat i d’Acreditació 

Acadèmica l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
Tercer. Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius. 
  

   

Acord 026/2021, de 3 de març de 2021 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 

Vista la proposta de la vicerectora de Qualitat i d’Acreditació Acadèmica de modificació d’itineraris de simultaneïtat. 
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Atesa la necessitat d’aprovar la modificació d’itineraris de simultaneïtat d’estudis que es presenta per tal de satisfer 

la demanda d’aquest tipus estudis. 

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

sense cap limitació, sempre i quan es segueixin els requisits per a l’adjudicació de places establerts des de l’Oficina 
d’Orientació per a l’Accés a la Universitat.      
Vist l'article 12.3 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per l’acord del Consell de Govern de data 10 de desembre de 2020, pel que fa a les 

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

ACORDS 
 

Primer. Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la modificació d’itineraris de simultaneïtat d’estudis dels 

estudis de grau que s’annexen: 
• Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Sociologia  
• Grau en Estadística Aplicada i Grau en Sociologia   

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

  
Acord 027/2021, de 3 de març de 2021 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 

Vista la proposta de la vicerectora de Qualitat i d’Acreditació Acadèmica d’aprovació de l’autoinforme per al procés 

d’acreditació de les titulacions dels centres. 
 

Atès que per a dur a terme aquest procés es requereix de l’elaboració d’un autoinforme per part del centre a 
acreditar, i atès que tal com s’estableix en el procés definit per l’AQU, forma part de la documentació que s’ha de 
lliurar i que s’avalua per part d’una comissió externa, amb l’objectiu d’obtenir l’informe definitiu d’acreditació 

favorable que permeti la continuïtat de la impartició de les titulacions. 
 
Vist l’article 27 bis del Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 
universitaris oficials, que regula la renovació de l’acreditació dels títols universitaris oficials. 

 
Vist l’article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de govern de la UAB, 
segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 10 de desembre de 2020, pel que fa a les 

competències de la Comissió d’Afers Acadèmiques. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

Primer. Aprovar l’autoinforme per al procés d’acreditació de les titulacions del centre següent:  
• Escola universitària d’Informàtica “Tomàs Cerdà”  
Segon. Encarregar a la vicerectora de Qualitat i d’Acreditació Acadèmica l’execució i el seguiment de l’acord primer. 

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

necessàries per a fer-los efectius. 
  

   
Acord 028/2021, de 3 de març de 2021 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 

Vista la proposta de la vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent i la vicerectora de Qualitat i d’Acreditació Acadèmica 

de creació de títols de Màster Universitari que ha estat presentada pels centres corresponents. 
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 l’article 226 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb 

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

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

Primer. Informar favorablement sobre la creació dels títols de màster universitari que s’annexen:  
• Farmacovigilància i Farmacoepidemiologia /Pharmacovigilance and Pharmacoepidemiology 

• Sanitat Aqüicola / Science in Health Management in Aquaculture 
• Matemàtiques Interdisciplinàries / Interdisciplinary Mathematics 
• Electroquímica, Ciència i Tecnologia 
Segon. Elevar el present acord al Consell de Govern perquè l’aprovi, si escau. 
  

  
Acord 029/2021, de 3 de març de 2021 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 

Vista les propostes de memòria de màster universitari presentades pels centres corresponents, i després de revisada 
la documentació justificativa corresponent que acredita que les propostes reuneixen els requisits exigits per a la 

seva aprovació. 
 
Atesa la necessitat d’implementar les propostes que es presenten per tal de satisfer la demanda d’aquests estudis. 
 

Vist l'article 15 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 

universitaris oficials, que estableix les directrius per a l’elaboració dels plans d’estudis conduents a l’obtenció del 
títol de Màster Universitari. 

 
Vist l'article 12.3.a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 10 de desembre de 2020, pel que fa a les 

competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon aprovar els plans d’estudis conduents 
a l’obtenció de títols de segon cicle i informar-ne al Consell Social, així com aprovar les modificacions derivades de 
l’aplicació. 
 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

Primer. Aprovar, per delegació del Consell de Govern, les memòries dels títols de màster universitari següents: 

• Farmacovigilància i Farmacoepidemiologia / Pharmacovigilance and Pharmacoepidemiology 
• Matemàtiques Interdisciplinàries / Interdisciplinary Mathematics  (EM)  
• Sanitat Aqüícola / Science in Health Management in Aquaculture  (EM)  
• Electroquímica, Ciència i Tecnologia  

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

   

Acord 030/2021, de 3 de març de 2021 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 

Vista la proposta de la vicerectora de Qualitat i d’Acreditació Acadèmica de modificació de memòries de títols de 
màster universitari que han estat presentades pels centres corresponents. 
Atesa la necessitat de modificar les memòries dels títols de màster universitari que es presenten, per tal d’adequar-

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

conduents a l’obtenció de títols oficials ja verificats. 
Vist l’article 12.3.a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 10 de desembre de 2020, pel que fa a les 

competències de la Comissions d'Afers Acadèmics, que estableix que li correspon aprovar els plans d’estudis 
conduents a l’obtenció de títols de segon cicle i informar-ne al Consell Social, així com aprovar les modificacions 
derivades de l’aplicació. Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
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ACORDS 
 

Primer. Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la modificació de les memòries dels títols de màster universitari 

següents: 
• Nanociència i Nanotecnologia Avançades  
Segon. Encarregar a la vicerectora de Qualitat i d’Acreditació Acadèmica l'execució i el seguiment de l’acord primer. 

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

   
Acord 031/2021, de 3 de març de 2021 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 

Vista la proposta del vicerectora d'Estudis i d'Innovació Docent d’aprovació de la convocatòria d’ajuts per a Projectes 

d’Innovació Docent 2021.  
 
Atesa la voluntat de la UAB de donar suport al disseny i al desenvolupament de projectes d’innovació i de millora de 

la qualitat docent relacionats amb els estudis de grau que tinguin en compte necessitats docents i que aportin 
propostes de millora transferibles a la comunitat universitària.  
   

Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, 
segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 30 de gener de 2020, pel que fa a les 
competències de la Comissió d’Afers Acadèmics. 
 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

Primer. Aprovar la convocatòria d'ajuts per a Projectes d'Innovació Docent 2021.[Document] 

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

   

Acord 032/2021, de 3 de març de 2021 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 

Vista la proposta de la vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent d'aprovació del calendari acadèmic del curs 
acadèmic 2021-2022. 
Atesa la necessitat de disposar d’un calendari acadèmic marc de la UAB per a programar les activitats docents del 

curs acadèmic 2021-2022. 
Vista l’Ordre TSF/81/2020, de 14 de juny, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals a Catalunya 
per a l'any 2021. 
Vista l’Ordre TSF/204/2020, de 30 de novembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a Catalunya per 

a l'any 2021. 
Vist l'article 12.4.c) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per l'acord del Consell de Govern de data 10 de desembre de 2020, pel que fa a les 

competències de la Comissió d'Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que haurà 

d'aprovar el Consell de Govern en matèria de calendari acadèmic i administratiu. 
 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

Primer. Informar favorablement sobre el calendari acadèmic del curs 2021-2022.  
Segon. Elevar el present acord al Consell de Govern perquè l’aprovi, si escau. 
  

  
Acord 033/2021, de 3 de març de 2021 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 

Vista la proposta de la vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent d'aprovació del Calendari acadèmic i administratiu 
del curs acadèmic 2021-2022. 

http://www.uab.cat/doc/Aprovacio-convocatoria-projectes-innovacio-docent-2021-030321
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Atesa la necessitat de disposar d’un calendari acadèmic i administratiu marc de la UAB per a programar les activitats 

docents i els procediments administratius del curs acadèmic 2021-2022. 

Vist l'article 12.4.c) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per l'acord del Consell de Govern de data 10 de desembre de 2020, pel que fa a les 

competències de la Comissió d'Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que haurà 
d'aprovar el Consell de Govern en matèria de calendari acadèmic i administratiu. 
Vist el calendari acadèmic de la UAB per al curs 2021-2022, informat favorablement per aquesta comissió el 3 de 
març de 2021. 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

Primer. Informar favorablement sobre el calendari acadèmic i administratiu del curs 2021-2022.  
Segon. Elevar el present acord al Consell de Govern perquè l’aprovi, si escau. 
  

   
Acord 034/2021, de 3 de març de 2021 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 

Vista la proposta de la vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent 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. 

 Atesa la necessitat de revisar de manera general la normativa acadèmica de la UAB, per tal d’unificar els diferents 
textos, així com homogeneïtzar la seva redacció, actualitzar-la d’acord amb els darrers canvis normatius i adaptar-
la a la guia de llenguatge no sexista. 
Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, 

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

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

ACORDS 
 

Primer. Informar favorablement la modificació del Títol XII (Estudis de doctorat de conformitat al RD 99/2011) del 
Text Refós de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el 
Reial Decret 1393/2007. 
  

  
Acord 035/2021, de 3 de març de 2021 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 

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

Vist l’article 155 i següents de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de 
conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011, que regula 
l’atorgament dels premis extraordinaris de titulació. 
 

Vist l'article 12.3.b) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 10 de desembre de 2020, pel que fa a les 
competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon aprovar la concessió dels premis 

extraordinaris de titulació. 

 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

Primer. Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la concessió dels premis extraordinaris de titulació per al curs 
acadèmic 2019-2020. [Document] 
 

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

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

  

Acord 036/2021, de 3 de març de 2021 , Comissió d'Afers Acadèmics 

http://www.uab.cat/doc/Concessio-premis-extraordinaris-titulacio-per-delegacio-Consell-Govern-030321
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Vista la proposta de la vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent, d'aprovació de reconeixement de cicles formatius 

de grau superior per crèdits d'estudis de grau presentades pels centres corresponents. 

Atesa la necessitat d'implementar l'oferta d'ensenyaments superiors oficials que donen dret a reconeixement 
acadèmic en els estudis de grau. 
Vist l'article 6.2 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments 

universitaris oficials, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, que disposa que podran ser objecte de 
reconeixement els crèdits cursats en altres ensenyaments superiors oficials. 
Vist l'article 78 del Text Refós de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de 

conformitat amb al Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, 
aprovat per l'acord del Consell de Govern de 2 de març de 2011, i les seves posteriors modificacions, el qual disposa 
que podran ser objecte de reconeixement els crèdits cursats en altres ensenyaments superiors oficials. 
Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, 

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

ACORDS 
 

Primer. Aprovar el reconeixement de cicles formatius de grau superior per crèdits d’estudis de grau. [Document] 
 
Segon. Encarregar al vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent l’execució i el seguiment de l’acord primer. 

 
Tercer. Comunicar aquests acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica per tal que porti a terme les mesures 

necessàries per fer-los efectius. 
  

  

I.3.2. Comissió d’Economia i d’Organització 
[tornar a l’índex] 

 
Acord 015/2021, de 10 de març de 2021 , Comissió d'Economia i d'Organització 
 

ACORDS 
 

Aprovar l'acta de la sessió de 18 de febrer de 2021. 
  

  

Acord 016/2021, de 10 de març de 2021 , Comissió d'Economia i d'Organització 
 

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

que regula el complement per l’exercici de càrrecs acadèmics. 
Vist el Decret 405/2006, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les retribucions addicionals del personal docent i 
investigador funcionari i contractat de les universitats públiques de Catalunya. 

Vist que en data 5 de març de 2014 el Consell de Govern va aprovar la Normativa en Matèria de  càrrecs acadèmics 
de direcció i de gestió de la UAB  en la redacció donada per l’acord e Consell de Govern de 30 de setembre de 2020. 
Vist el que disposa l’article 10 de la  Normativa en Matèria de  càrrecs acadèmics de direcció i de gestió de la UAB 

pel que fa al finançament dels càrrecs acadèmics de direcció i de gestió. 
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 de gestió 
del pressupost. 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER. Aprovar la proposta de distribució de pressupost destinat a finançar la despesa per l’exercici de  càrrecs 

acadèmics de direcció i de gestió.[Document] 

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

  

Acord 017/2021, de 10 de març de 2021 , Comissió d'Economia i d'Organització 

http://www.uab.cat/doc/Aprovacio-convalidacio-credits-Cicles-Formatius-Grau-Superior-alsgraus-030321
http://www.uab.cat/doc/Aprovacio-distribucio-pressupost-destinat-financarDespesaExerciciCarrecAcademicDireccioGestio-100321
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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. 
Vist l’article 81.5 de la Llei Orgànica d’Universitats, modificat pel Reial Decret Llei 14/2012, de 20 d’abril, de mesures 
urgents de racionalització de la despesa pública de l’àmbit educatiu que disposa el següent: 

 
“5. Les universitats estan obligades a retre comptes de la seva activitat davant l'òrgan de fiscalització de comptes 
de la Comunitat Autònoma, sense perjudici de les competències del Tribunal de Comptes. 

 
El pressupost de cada exercici es liquidarà quant a la recaptació de drets i el pagament d'obligacions el 31 de 
desembre de l'any natural corresponent, quedant a càrrec de la Tresoreria universitària tots els ingressos i 
pagaments pendents, segons les seves respectives contraccions. Les universitats han de confeccionar la liquidació 

del seu pressupost abans del primer de març de l'exercici següent. 
 
En cas de liquidació del pressupost amb romanent de tresoreria negatiu, el Consell Social ha de procedir en la 

primera sessió que celebri a la reducció de despeses del nou pressupost per quantia igual al dèficit produït. 
L'expressada reducció només podrà revocar-se per acord de l'òrgan, a proposta del Rector, previ informe de 
l'interventor i autorització de l'òrgan corresponent de la Comunitat Autònoma, quan les disponibilitats 

pressupostàries i la situació de tresoreria ho permetessin. 
 
Les transferències, amb càrrec als pressuposts de la Comunitat Autònoma, a favor, directament o indirectament, de 
les universitats requeriran l'aprovació i posada en marxa de la reducció de despeses. 

 
Les universitats remetran còpia de la liquidació dels seus pressupostos i el resta de documents que constitueixin els 

seus comptes anuals a la Comunitat Autònoma en el termini establert per les normes aplicables de la Comunitat 

Autònoma. 
 
La manca de remissió de la liquidació del pressupost, o la manca d'adopció de mesures en cas de liquidació amb 

romanent negatiu, facultarà la Comunitat Autònoma per adoptar, en l'àmbit de les seves competències, les mesures 
necessàries per a garantir l’estabilitat pressupostària de la Universitat.” 
 
Vist el tancament provisional del pressupost finalitzat a 31 de desembre de 2020. 

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 
 

PRIMERA.- Informar favorablement de la liquidació provisional del pressupost corresponent a l’exercici finalitzat el 
31 de desembre de 2020. [Document]  

 
SEGONA.- Encarregar al  vicerector d’Economia i de Campus l’execució i el seguiment d’aquests acords. 
   

 
Acord 018/2021, de 10 de març de 2021 , Comissió d'Economia i d'Organització 
 

Vista la proposta d’aprovació de les modificacions de crèdit de data 31 de desembre de 2020. 
Vistos els acords de la Comissió d’Economia i d’Organització de data 13 de febrer, de 4 març, 22 d’abril, 29 de juny, 

de 23 de setembre de 2020, de 26 de novembre de 2020 i de 22 de gener de 2020. 
Vistos els articles 210 i 211 dels Estatuts de la UAB que preveuen que la UAB té un pressupost anual, únic, públic i 
equilibrat que conté tots els ingressos previsibles i la totalitat de les despeses estimades al llarg de l’exercici 

econòmic i que el pressupost anirà acompanyat de les seves bases d’execució. 
Vistos els article 6 i 9 de les Bases d’execució del pressupost de la UAB pel 2019 aprovat per Acord de Consell de 
Govern de 5 de desembre de 2018 i per Acord de Consell Social de 19 de desembre de 2018 pel que fa a les 

modificacions de crèdit els quals preveuen que són les alteracions de les partides pressupostàries aprovades 
inicialment, i que aquestes poden provenir de transferències de crèdit entre diverses partides i articles, traspàs de 
crèdits entre diversos centres de cost i traspàs de crèdit entre diversos centres de cost.  
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Vist l’Acord de Consell de Govern de 4 de desembre de 2019 mitjançant el qual s’aprova la pròrroga del pressupost 

de la UAB 2019 fins a l’aprovació del pressupost UAB 2020. 

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

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

ACORDS 
 

PRIMER. Aprovar les modificacions de crèdit en data 31 de desembre de 2020.[Document] 

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

   
Acord 019/2021, de 10 de març 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 el  resultat de l'aplicació de la instrucció de romanents de crèdit de l’exercici 2020 al pressupost 

de la UAB 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. 

 
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 020/2021, de 10 de març de 2021 , Comissió d'Economia i d'Organització 
 

Vista la proposta  del Rector de la UAB de data 15 de febrer  de 2021 pel que fa a les  baixes de l’inventari general 
de drets i béns de la UAB, en relació als béns mobles per valor inferior als 1.500€ en casos de deterioraments, 

deixalleria,  donacions, robatori i vendes a terceres persones. 
Vistos els articles 204 i 208 dels Estatuts de la UAB pel que fa al patrimoni i  a l’inventari de béns i drets de la UAB. 
Vist  l’article 64.q) del Estatuts de la UAB pel que fa  al procediment d’afectació i desafectació al domini públic dels 

béns universitaris, així com l’adquisició i el procediment d’alienació de béns patrimonials.  
Vistos els acords presos pel Consell de Govern de la UAB de 19 de març de 2015 i  pel Ple del Consell Social de 30  
d’abril de 2015 pels quals van autoritzar  al Rector a donar de baixa de l’inventari general de drets i béns de la UAB 
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béns mobles per valor inferior als 1.500 euros en casos de robatoris, deteriorament/deixalleria, vendes o donacions 

a terceres persones, a proposta de la Vicegerència d’Economia i amb l’obligació d’informar anualment al Consell 

Social de totes les operacions portades a terme en el transcurs de l’exercici econòmic. 
Vist l'article 10.4 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 

UAB, pel que fa a les competències de la Comissió d'Economia i d'Organització. 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER. Informar de la proposta de baixa de l’inventari general de la UAB del béns mobles amb valor inferior a 

1.500€ corresponent a l’exercici 2020.[Document] 
 
SEGON: Elevar-ho al Consell de Govern i al Consell Social  per tal que exerceixin les seves competències.  

 
TERCER. Encarregar al Vicerector d’Economia i Campus l'execució i el seguiment d'aquests acords. 
   
Acord 021/2021, de 10 de març de 2021 , Comissió d'Economia i d'Organització 
 

Vista la proposta d’aprovació de les modificacions de crèdit de data 15 de febrer de 2021. 
Vistes les modificacions de crèdit de data 31 de gener de 2021 aprovades per acord de la Comissió d’Economia i 

d’Organització de 18 de febrer 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 15 de febrer de 2021.[Document] 

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

  

I.3.3. Comissió de Personal Acadèmic 
[tornar a l’índex] 

  
Acord 007/2021, de 9 de març de 2021 , Comissió de Personal Acadèmic 
 

ACORDS 
 

Aprovar l'acta de la sessió de 26 de gener de 2021. 
  

   
Acord 008/2021, de 9 de març de 2021 , Comissió de Personal Acadèmic 
 

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

docents. 
Vist el Real Decret 1313/2007, de 5 d’octubre, pel qual es regula el règim dels concursos d’accés a cossos docents 
universitaris; la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya, (des d’ara LUC), els Estatuts de la Universitat Autònoma 

de Barcelona aprovats pel Decret 237/2003, de 8 d’octubre, de la Generalitat de Catalunya (des d’ara EUAB); el 
conveni signat entre la Universitat Autònoma de Barcelona i l’Institut Català de la Salut, de 15 de març de 2002 
(des d’ara CUAB-ICS); i el Reglament de Personal Acadèmic aprovat per acord del Consell de Govern de la Universitat 
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Autònoma de Barcelona de 17 de novembre de 2010 i modificat en diverses ocasions i la darrera el 30 de gener del 

2020 (des d’ara RPA). 

Vistos els articles 33 i següents del Reglament de Personal Acadèmic aprovat per acord del Consell de Govern de la 
Universitat Autònoma de Barcelona de 17 de novembre de 2010 i modificada en diverses ocasions i la darrera el 30 

de gener del 2020. 
Vista l’oferta pública d’ocupació de l’any 2020 aprovada per Consell de Govern en data 21 de juliol de 2020 i 
publicada en el DOGC de 31 de juliol de 2020. 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Personal Acadèmic, la Comissió 

de Personal Acadèmic de la UAB, ha adoptat els següents. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la convocatòria dels concursos públics per a l’accés a places de professorat permanent.[Document] 

 
SEGON.- Encarregar al Vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
  

  
Acord 009/2021, de 9 de març de 2021 , Comissió de Personal Acadèmic 
 

Vista la resolució de 17 de desembre de 2020 de la secretaria general d’Universitats, per la qual s’aprova la 
convocatòria d’avaluació de l’activitat investigadora, publicada al BOE número 330 de 19 de desembre de 2020.  
Vistes les mesures previstes als els articles 3.3 i 3.4 de la resolució pel que fa a l’allargament del sexenni viu per 

raons de maternitat/paternitat.  
Vist l’article 3 d) del Reglament del Consell de Govern que preveu que és competència del Consell de Govern regular 

els assumptes objecte de la seva competència pel que fa, i entre d’altres, a les directrius generals sobre organització 

de l’administració universitària i dels recursos humans.  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Personal Acadèmic, la Comissió 
de Personal Acadèmic de la UAB ha adoptat els següents 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Informar favorablement el document d’allargament per un any del sexenni viu per raons de 
maternitat/paternitat, i elevar-lo al Consell de Govern per a la seva aprovació.  
SEGON.- Encarregar al Vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
   

  
Acord 010/2021, de 9 de març de 2021 , Comissió de Personal Acadèmic 
 

Atès que en data 17 de novembre de 2010 el Consell de Govern va aprovar el text refós corresponent al Reglament 
de Personal Acadèmic de la UAB el qual s’ha modificat en diverses ocasions, la darrera en data 30 de gener de 2020. 
Atesa la conveniència de modificar i completar la regulació continguda al títol II del Reglament de Personal Acadèmic. 

Vist l'article 18.4 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 15 de juliol de 2009, pel que fa a les 
competències de la Comissió de Personal Acadèmic, que estableix que li correspon informar les propostes que haurà 

d’aprovar el Consell de Govern sobre disposicions normatives en matèria de personal acadèmic i de personal 
investigador en formació.  
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Informar favorablement la proposta de modificació del Reglament de Personal Acadèmic i elevar-la al 
Consell de Govern per a la seva aprovació.   

 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l’execució i el seguiment d’aquests acords. 
  

  
Acord 011/2021, de 9 de març de 2021 , Comissió de Personal Acadèmic 
 

Vist l’acord del Consell de Govern de data 4 de maig de 2017, pel qual es va aprovar el model i criteris de priorització 
de les places d’agregat. 
Vist l’acord del Consell de Govern de data 27 de setembre de 2018, pel qual es va aprovar la modificació del model 
i criteris de priorització de les places d’agregat. 
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Vist l’acord del Consell de Govern de data 11 de març de 2020, pel qual es van aprovar les modificacions del model 

i criteris de priorització de les places de professorat permanent.  

Vista la conveniència d’establir criteris per prioritzar “transformacions” de places de professorat agregat en TU. 
Vist l’article 3 d) del Reglament del Consell de Govern que preveu que és competència del Consell de Govern regular 

els assumptes objecte de la seva competència pel que fa, i entre d’altres, a les directrius generals sobre organització 
de l’administració universitària i dels recursos humans.  
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Informar favorablement la modificació del model i criteris de priorització de les places de professorat 
permanent, i elevar-la al Consell de Govern per a la seva aprovació.  
SEGON.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l’execució i el seguiment d’aquest acord. 
  

   

Acord 012/2021, de 9 de març de 2021 , Comissió de Personal Acadèmic 
 

Vist el Reial Decret 1325/2002 de 13 de desembre, BOE 305 de 21 de desembre de 2002, el qual modifica 
parcialment el Reial Decret 1086/89, de 28 d'agost, BOE 216 de 9 de setembre de 1989,  sobre retribucions del 
professorat universitari, basat en el reconeixement dels mèrits de les activitats docent i investigadora.  

D’acord amb el I Conveni del Personal Docent i Investigador de les Universitats Públiques Catalanes, pel que fa al 
reconeixement dels trams de docència. 
Vist l'article 18.1 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, aprovada pel Consell de Govern en data 15 de juliol de 2009 i modificada per acords de 13 de juliol i 15 de 

desembre de 2011, per acord de 25 d'abril de 2012 i per acord de 17 de juliol de 2012, pel que fa a les competències 

de la Comissió de Personal Acadèmic en relació a l'avaluació del personal acadèmic. 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerector de Personal Acadèmic, es presenta 

a la Comissió de Personal Acadèmic de la UAB, la següent 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la resolució de les sol·licituds dels complements per mèrits de docència estatals i bàsics del 
professorat funcionari i contractat, per períodes generats fins el 31 de desembre de 2020.[Document] 

 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d'aquests acords. 
  

  
Acord 013/2021, de 9 de març de 2021 , Comissió de Personal Acadèmic 
 

Atès que en data 29 de juny de 2020 la Comissió de Personal Acadèmic va aprovar la composició de la comissió de 
selecció del concurs d’una plaça de professorat lector del programa Serra Húnter de referència UAB-LE-9069 de 

l’àmbit de Física Aplicada de la convocatòria 2020/D/LEM/CL/1.  
Vista la necessitat de modificar la composició de la comissió de selecció de l’esmentat concurs.  
Vist l’article 18.2 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 

UAB, aprovada per  Acord de Consell de Govern de 14 de març de 2013, que regula que correspon a la Comissió de 
Personal Acadèmic, per delegació del Consell de Govern, aprovar les convocatòries per a la provisió de places de 
funcionaris dels cossos docents i del personal acadèmic contractat. 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la modificació de la comissió de selecció de la convocatòria amb referència UAB-LE-9069. 
SEGON.-  Encarregar  al vicerector de Personal Acadèmic l’execució i el seguiment d’aquests acords. 
  

   

Acord 014/2021, de 9 de març de 2021 , Comissió de Personal Acadèmic 
 

Vist el títol VI del Reglament de Personal Acadèmic de la UAB, aprovat per acord del Consell de Govern de data 17 
de novembre de 2010 i modificat per darrera vegada el dia 30 de gener de 2020, el qual estableix la regulació dels 
col·laboradors i les col·laboradores de docència, entesos com a professionals que desenvolupen la seva activitat 

professional fora de l’àmbit acadèmic de la UAB i que col·laboren ocasionalment o permanentment amb la Universitat 
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de forma desinteressada mitjançant la realització d’activitats docents, i sense tenir vinculació laboral amb la 

universitat.   

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

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

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

 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l’execució i el seguiment d’aquests acords. 
  

   
Acord 015/2021, de 9 de març de 2021 , Comissió de Personal Acadèmic 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- No reconèixer reducció docent per la participació d’un professor en tasques de direcció i edició en dues 

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

  

I.3.4. Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística 
[tornar a l’índex] 

 
  
Acord 002/2021, de 24 de març de 2021 , Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística 
 

ACORDS 
 

Aprovació de les actes de 15 d'octubre de 2020 i de 2 de febrer de 2021. 
  

  

Acord 003/2021, de 24 de març de 2021 , Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística 
 

Vista la proposta del vicerector de Relacions Internacionals. 

 
Atès que la Universitat Autònoma de Barcelona disposa d’un Pla de llengües per al període 2016-2020, aprovat pel 
Consell de Govern el 23 de novembre del 2015. 
Atès que es considera necessari que la Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística estigui 

assabentada de com s’han desenvolupat les actuacions del Pla. 
 
Vist l'article 20 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, 

segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a les competències 
de la Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística, que estableix que li correspon aplicar el Pla de 

llengües de la UAB. 

 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Donar-se per assabentats del document que s'annexa. [Document] 

 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Relacions Internacionals i de Política Lingüística l'execució i el seguiment 
d’aquest acord. 
 

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

   

http://www.uab.cat/doc/Informacio-colaboradors-docencia-nomenats-gener-2021-090321
http://www.uab.cat/doc/Presentacio-memoria-actuacions-Pla-Llengues-2016-2020_240321
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Acord 004/2021, de 24 de març de 2021 , Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística 
 

Vista la proposta del vicerector de Relacions Internacionals de presentar les bases de les convocatòries d'ajuts per 

a la correcció de materials docents en anglès i en català per a l'any 2021. 
 
Vist l'article 20 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, 

segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a les competències 
de la Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística, que estableix que li correspon aplicar el Pla de 
llengües de la UAB (art. 20 f) i aprovar i resoldre les convocatòries d’ajuts per a fomentar l’ús de la llengua catalana 

(art. 20 g). 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar les bases de les convocatòries d’ajuts per a la correcció de materials docents en anglès i en català 
per a l'any 2021, les quals estan subjectes a la disponibilitat pressupostària prevista al pressupost de la UAB. 
[Document] 
 

SEGON.- Encarregar al vicerector de Relacions Internacionals l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
 
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent competent en matèria de política lingüística, per tal que 

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

  
Acord 005/2021, de 24 de març de 2021 , Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística 
 

Vista la proposta del Vicerector de Relacions Internacionals de convocar unes beques de mobilitat de pràctiques dins 
el Programa ERASMUS + Pràctiques i Programa UAB Exchange Programme Trainneships per al curs 2020-2021. 

 
Vista la necessitat per part de la UAB de potenciar la mobilitat dels estudiants per estades de pràctiques i així afavorir 
l’adquisició d’habilitats i competències professionals addicionals a través de la formació i de l’experiència pràctica a 

l’estranger i fer difusió dels requeriments de la convocatòria per al curs 2020-2021. 
 
Atès què en data 14 de maig de 2021 aquesta Comissió va aprovar la Convocatòria de beques per pràctiques Curs 

2020-2021 (Erasmus+ Pràctiques i UAB Exchange Programme Traineeships). 
 
Vist que el Servicio Español para la Internacionalitzación de la Educación (SEPIE), per motius de la pandèmia, ha 
ampliat el projecte fins 31.05.2023 i què, des de la UAB es disposen de fons econòmics i places de mobilitat per 

estades de pràctiques en el marc del programa Erasmus+ 
 
Vist l'article 20 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, 

segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a les competències 
de la Comissió de Relacions Internacionals i Política Lingüística. 
 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la convocatòria extraordinària de beques per a estades de pràctiques del curs 2020/2021 del 
programa Erasmus+ Pràctiques. [Document] 

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

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

  
Acord 006/2021, de 24 de març de 2021 , Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística 
 

Vista la proposta del Vicerector de Relacions Internacionals de convocar unes beques de mobilitat de pràctiques dins 

el Programa ERASMUS + Pràctiques KA107 per països associats. 

http://www.uab.cat/doc/AprovacioBasesConvocatoriaAjutsCorreccioMaterialsDocentsCatalaiAngles_240321
http://www.uab.cat/doc/Convocatoria-extraordinaria-KA103-2020-Erasmusipractiques_240321
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Vista la necessitat per part de la UAB de potenciar la mobilitat dels estudiants per estades de pràctiques i així afavorir 

l’adquisició d’habilitats i competències professionals addicionals a través de la formació i de l’experiència pràctica a 
l’estranger. 

 
Vist l'article 20 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, 
segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a les competències 
de la Comissió de Relacions Internacionals i Política Lingüística. 

 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la convocatòria de beques per a estades de pràctiques en el marc del programa Erasmus+ KA107 

per països associats. [Document] 
 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Relacions Internacionals l'execució i el seguiment d’aquests acords. 

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

   

Acord 007/2021, de 24 de març de 2021 , Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística 
 

Vista la proposta del vicerector de Relacions Internacionals i de Política Lingüística d’aprovació de la Convocatòria 

Única extraordinària de mobilitat per al curs 2021/2022. 
 

Vista la situació de pandèmia Covid-19, per la qual moltes universitats han vist afectada la seva docència i 
que, per front a la situació, hi ha universitats que estan cancel·lant les estades d’estudiants del curs 2021/22.  
 

Vist el número rellevant d’estudiants de la UAB que han presentat la seva renúncia o han vist cancel·lada la seva 
mobilitat per part de la universitat de destí. 
 
Atesa la situació canviant que dificulta la mobilitat, en especial a destinacions llunyanes. 

 
Vist que la UAB compta amb moltes destinacions disponibles (de les quals es podran ofertar aquelles en què estigui 
obert el període de nominació). 

 
Vist l’article 20 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions de Consell de Govern de la UAB, 
segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de 14 de juliol i 27 de setembre de 2016, pel què fa a 

les competències de la Comissió de Relacions Internacionals i Política Lingüística. 
  
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la Convocatòria Única extraordinària de mobilitat per al curs 2021/2022 .[Document] 

  
SEGON.- Encarregar al vicerector de Relacions Internacionals i de Política Lingüística l'execució i el seguiment 

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

  

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

 
Acord 06/2021, d’ 1 de març, de la Junta Electoral General,  pel qual s’acorda proclamar provisionalment els 

candidats i candidates a les eleccions al Claustre de la UAB i publicar la relació de candidats i candidates  en la 
pàgina web d’eleccions. 
 

http://www.uab.cat/doc/Convocatoria-KA107-2020_240321
http://www.uab.cat/doc/Convocatoria-Unica-extraordinaria21-22_240321
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Acord 07/2021, de 8 de març, de la Junta Electoral General pel qual s’acorda resoldre les reclamacions 

presentades contra les candidatures presentades i, en conseqüència, procedir a la proclamació definitiva dels 

candidats i les candidates a les eleccions al Claustre de la UAB 2021. 
 

Acord 08/2021, de 18 de març, de la Junta Electoral General, pel qual s’ordena la publicació de la proclamació 
dels resultats provisionals de les eleccions de representants al Claustre de la UAB 2021.  
 
Acord 09/2021, de 24 de març, de la Junta Electoral General, pel qual s’ordena la publicació de la proclamació 

dels resultats definitius de les eleccions de representants al Claustre de la UAB 2021. 

 
 

 
II.  Circulars, instruccions  

i altres resolucions d’àmbit general 
 
 

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

 
Instrucció 3/2021 del gerent de la UAB per la qual es fixen els criteris d’aplicació de les mesures recollides a la 

Resolució SLT/612/2021, de 5 de març, 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] 
 

Instrucció 4/2021 sobre la política d’identificació i de signatura electròniques de la Universitat Autònoma de 
Barcelona [Document] 
 

Instrucció 5/2021 del gerent de la UAB per la qual es fixen els criteris d’aplicació de les mesures recollides a la 
Resolució SLT/716/2021, de 12 de març, 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_03
http://www.uab.cat/doc/Instruccio_2021_04
http://www.uab.cat/doc/Instruccio_2021_05
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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 

H1035-28024-11848-Conveni entre 
la Generalitat i les universitats de 
Catalunya per impulsar i garantir la 

formació i l'acreditació lingüístiques 
en l'àmbit universitari (CIFALC 
2018)-2018 

Conveni amb el Departament 
d'Economia i Coneixement i el 
Departament de Cultura i les 

universitats de Catalunya per 
impulsar i garantir la formació 
i l'acreditació lingüístiques en 
l'àmbit universitari (CIFALC 
2018) 

Universitat Oberta de 
Catalunya, Universitat Pompeu 
Fabra, Universitat Autònoma 

de Barcelona, Universitat de 
Lleida, UNIVERSITAT 
INTERNACIONAL DE 
CATALUNYA, Universitat 
Ramon Llull, UAO CEU, 
UNIVERSIDAD DE BARCELONA 

MINISTERIO DE 
UNIVERSIDADES E 
INVESTIGACION, Universitat 
Rovira i Virgili, Departament 
d'Empresa i Coneixement, 
UNIVERSIDAD DE GIRONA, 

UNIVERSITAT POLITECNICA 
DE CATALUNYA, Departament 
de Cultura, Universitat de Vic - 
Fundació Universitària Balmes 
- Universitat Central de 

Catalunya 

20/11/2018 

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 

H1035-58674-18509-UAB-UNI 
ROMA TOR VERGATA (COT 
SARAY GARCIA MARTINEZ - DOC 

HISTORIA DE L'ART I 
MUSICOLOGIA)-2019 

UAB-UNI ROMA TOR 
VERGATA (COT SARAY 
GARCIA MARTINEZ - DOC 

HISTORIA DE L'ART I 
MUSICOLOGIA) 

UAB, UNIVERSITÀ DEGLI DI 
ROMA TOR VERGATA 

30/09/2019 

H1035-58693-18528-UAB-UNI 

JAVERIANA (COT RICARDO 
CASTAÑO ROBLEDO)-2020 

UAB-UNI JAVERIANA (COT 

RICARDO CASTAÑO 
ROBLEDO) DOC IDEM 

UAB, PONTIFICIA 

UNIVERSIDAD JAVERIANA 
DE CALI 

30/09/2019 

H1035-58694-18529-UAB-UNI 
JAVERIANA (COT MARIA CECILIA 
AVELINA HENRIQUEZ DAZA)-

2019 

UAB-UNI JAVERIANA (COT 
MARIA CECILIA AVELINA 
HENRIQUEZ DAZA) DOC 

IDEM 

UAB, PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD JAVERIANA 
DE CALI 

30/09/2019 

H1035-58753-18588-UAB-
PUCCHILE - COT FRANCISCO 

JAVIER BURDILES 
VALDEBENITO-2020 

UAB-PUCCHILE - COT 
FRANCISCO JAVIER 

BURDILES VALDEBENITO 
(DOC FILOLOGIA 
ESPAÑOLA) 

FRANCISCO JAVIER 
BURDILES VALDEBENITO, 

UAB, PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE 
CHILE 

01/10/2019 

H1035-34159-14904-Xª  
Addenda al conveni, d'11 de 

febrer de 2019, de creació del 
HUBB30 per a l'adhesió de Sant 
Cugat Empresarial-2019 

Adhesió de Sant Cugat 
Empresarial al conveni de 

creació del HUBB30 

Sant Cugat Empresarial, 
Fundació Parc de Recerca 

UAB (PRUAB), Associació 
Àmbit B-30 (ÀMBIT B-30), 
Fundació Eurecat 

(EURECAT), Universitat 
Autònoma de Barcelona 

21/11/2019 

H1035-40200-15918-Conveni de 

col·laboració entre la UAB i Vila 
Universitària SL per al 
cofinançament de les obres de 

millora a realitzar al carrer de 
Vila Puig-2020 

1. Constitueix l'objecte del 

present document 
l'establiment de les accions 
obres d'adequació a realitzar 

i de les condicions per al 
cofinançament de les 
mateixes. 

2. La descripció del terreny 
afectat, situat en terreny de 
titularitat de la UAB, que 
queda afectat és el que 

resulta de la documentació 
que s'adjunta al present 
document (Annex 1) 

3. La UAB n'assumirà la 
direcció i la realització  

Vila Universitària, S.L., 

Universitat Autònoma de 
Barcelona 

23/01/2020 

H1035-40653-16248-UAB-
UCHILE-2020 

MARC COTUTELES (UAB - 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD 
CATÓLICA DE CHILE) 

UAB, PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE 
CHILE 

24/01/2020 

H1035-40664-16259-1ª Addenda 
al conveni de data 11-02-2019, 

signat entre la UAB, Fundació 

Parc de Recerca UAB, Fundació  
Eurecat i Associació  Àmbit  B30 
per a l'Adhesió de la  UPIC-2020 

Que la UPIC s'incorpori com 
a membre de ple dret del 

HUBB30, d'acord amb els 

compromisos pactats en el 
conveni original de data 11 
de febrer de 2019 

Unió de Polígons Industrials 
de Catalunya (UPIC), 

Fundació Parc de Recerca 

UAB (PRUAB), Associació 
Àmbit B-30 (ÀMBIT B-30), 
Fundació Eurecat 

(EURECAT), Universitat 
Autònoma de Barcelona 

09/03/2020 

H1035-40780-16418-1ª Addenda 
al Conveni d'11-02-2019, entre 
la UAB,  la Fundació Parc de 
Recerca UAB,  la Fundació 

Eurecat i l'Associació Àmbit B30, 
per a l'adhesió de CECOT-2020 

Que  Cecot s'incorpori com a 
membre de ple dret del 
HUBB30, d'acord amb els 
compromisos pactats en el 

conveni original de data 
onze de febrer de 2019 

CECOT, Fundació Parc de 
Recerca UAB (PRUAB), 
Associació Àmbit B-30 
(ÀMBIT B-30), Fundació 

Eurecat (EURECAT), 
Universitat Autònoma de 
Barcelona 

12/03/2020 
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Nom Abast Institucions Data de 
signatura 

H1035-58773-18608-UAB-
SOMINEMI SL DI-20-2020 

UAB-SOMINEMI SL DI-20 
PROJECTE: Valorització i 
reciclatge de fibres de cotó i 

polièster a partir de residus 
tèxtils (DOC CIENCIA I TEC 
AMBIENTALS) 

SOMINEMI SL, UAB 02/05/2020 

H1035-57550-17602-Addenda 57 
al conveni, de 2 de juny de 1996, 
per establir les condicions de 

col·laboració per a l'assignació 
temporal de professorat i-o 
personal tècnic de la UAB a la 

UOC-2020 

Addenda 57 al conveni, de 2 
de juny de 1996, per establir 
les condicions de 

col·laboració per a 
l'assignació temporal de 
professorat i-o personal 

tècnic de la UAB a la UOC 

Universitat Oberta de 
Catalunya, Universitat 
Autònoma de Barcelona 

16/10/2020 

H1035-57551-17603-Addenda 58 
al conveni, de 2 de juny de 1996, 

per establir les condicions de 
col·laboració per a l'assignació 
temporal de professorat i-o 

personal tècnic de la UAB a la 
UOC-2020 

Addenda 58 al conveni, de 2 
de juny de 1996, per establir 

les condicions de 
col·laboració per a 
l'assignació temporal de 

professorat i-o personal 
tècnic de la UAB a la UOC 

Universitat Oberta de 
Catalunya, Universitat 

Autònoma de Barcelona 

16/10/2020 

H1035-41790-17394-3a Addenda 
al Conveni de col·laboració, de 24 
de juliol de 2017, entre la UAB i 

la UPC per col·laborar en la 

formació i l'acreditació d'idiomes 
(Curs 2020-2021)-2020 

Facilitar l'accés de la 
comunitat universitària de la 
UPC als cursos i exàmens del 

Servei de Llengües de la 

UAB en les mateixes 
condicions que la comunitat 
universitària de la UAB 

Universitat Autònoma de 
Barcelona, Universitat 
Autònoma de Barcelona, 

Universitat Politècnica de 

Catalunya (UPC) 

21/10/2020 

H1035-41571-17255-Conveni 
específic entre la Universitat 

Autònoma de Barcelona i 
l'Agència de Salut Pública de 
Barcelona, per desenvolupar 

activitats de formació en el Grau 
de Veterinària-2020 

L'objecte del conveni és 
establir les condicions en les 

quals s'ha de desenvolupar 
la col·laboració entre l'ASPB i 
la Facultat de Veterinària de 

la UAB, en la realització les 
activitats pràctiques 

Universitat Autònoma de 
Barcelona, Agència de Salut 

Pública de Barcelona (ASPB) 

13/11/2020 

H1035-41530-17224-Conveni 

entre la Universitat Autònoma de 
Barcelona i el Consorci Centre de 
Recerca Matemàtica per a la 

realització de les tasques de 
direcció (Dr. Lluís Alseda Soler)-
2020 

Establir una col·laboració 

estable entre les institucions 
signatàries que permeti a 
ambdues parts planificar i 

executar conjuntament, en 
temps i forma, les tasques 
pròpies de direcció del 

Consorci CRM 

Universitat Autònoma de 

Barcelona, Departament 
d'Empresa i Coneixement 

16/11/2020 
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Nom Abast Institucions Data de 
signatura 

H1035-58041-17943-Addenda en 
que es prorroga el conveni, de 31 
de juliol de 2019, entre la 

Generalitat de Catalunya i les 
universitats catalanes. Programa 
pilot estudis universitaris 
refugiats Líban-2020 

Addenda per la qual es 
prorroga el conveni, de 31 
de juliol de 2019, entre la 

Generalitat de Catalunya i 
les universitats públiques i 
privades catalanes per al 
manteniment del programa 

pilot de represa dels estudis 
universitaris a Catalunya per 
a persones refugiades 

ubicades al Líban fins el 31 
de desembre de 2021 

Universitat de Vic (UVic), 
Universitat Internacional de 
Catalunya (UIC), Universitat 

Abat Oliba CEU, Universitat 
de Barcelona (UB), 
Universitat Autònoma de 
Barcelona, Universitat 

Politècnica de Catalunya 
(UPC), Universitat Pompeu 
Fabra (UPF), Universitat de 

Girona (UdG), Universitat de 
Lleida (UdL), Universitat 
Rovira i Virgili (URV), 
Departament de Treball, 

Afers Socials i Famílies de la 
Generalitat de Catalunya, 
Secretari d'Universitats i 

Recerca del Departament 
d'Empresa i Coneixement 

23/12/2020 

H1035-30489-12823-Contrato de 
acceso a datos por cuenta de 
terceros (Japan Foundation)-

2021 

Contrato de acceso a datos 
por cuenta de terceros en 
relación a la gestión  y 

organización del examen de 

nivel de lengua japonesa 
(JLPT) 

Universitat Autònoma de 
Barcelona, Fundación Japón 
(Japan Foundation) 

13/01/2021 

H1035-57530-17588-Conveni de 
col·laboració entre l'Institut Basc 
Etxepare i la UAB per impulsar 

els estudis de basc i cultura 
basca a la UAB-2021 

Conveni de col·laboració 
entre l'Institut Basc Etxepare 
i la UAB per impulsar els 

estudis de basc i cultura 
basca a la UAB 

Institut Basc Etxepare, 
Universitat Autònoma de 
Barcelona 

14/01/2021 

H1035-41476-17180-Conveni 
entre la Universitat Autònoma de 
Barcelona i Autocars R Font, 
S.A.U., per a la concessió d'un 

permís d'ocupació temporal d'una 
superfície al recinte del parc 
mòbil-2021 

La UAB atorga a AUTOCARS 
FONT un permís d'ocupació 
temporal de part de la 
superfície del recinte del 

Parc Mòbil de la UAB per a 
l'aparcament dels seus 
autobusos. A l'annex es pot 

veure la informació 
relacionada amb la superfície 
a ocupar. 

AUTOCARES R FONT SA, 
Universitat Autònoma de 
Barcelona 

02/03/2021 

H1035-57483-17561-Conveni de 
regulació de l'adscripció de 

l'activitat de recerca del personal 
docent i investigador de la UAB al 
Centre d'Estudis Demogràfics 

(CED) (Marc Ajenjo Cosp) (Any 

2020)-2021 

Conveni de col·laboració a 
efectes que personal 

acadèmic de la UAB pugui 
dur a terme la seva activitat 
de recerca en les 

instal·lacions del Centre 

d'Estudis Demogràfics (CED) 

CED, Universitat Autònoma 
de Barcelona, CED 

02/03/2021 

H1035-58718-18553-UAB-

UPADOVA - COT ALVARO 
FERNANDEZ JUNQUERA-2021 

UAB-UPADOVA - COT 

ALVARO FERNANDEZ 
JUNQUERA (DOC EN 
SOCIOLOGIA) 

Universitat Autònoma de 

Barcelona, DOCTORAND, 
UAB 

05/03/2021 
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Nom Abast Institucions Data de 
signatura 

H1035-58574-18429-Resolució 
de pròrroga per un any de 
l'autorització d'ús d'espais a LGAI 

Technological Center, S.A.,  per a 
destinar-los a  l'aparcament de 
vehicles dels usuaris de l'edifici-
2021 

Prorrogar pel termini d'un 
any, des del 21 de desembre 
de 2020 fins el 20 de 

desembre de 2021, 
l'autorització d'ús d'espais a 
favor LGAI TECHNOLOGICAL 
CENTER, S.A., amb CIF A-

63207492, en els termes de 
la resolució de data 21 de 
desembre de 2017 

Universitat Autònoma de 
Barcelona 

11/03/2021 

H1035-58853-18688-UAB-
DEVOTURE SL (M DIRECCIO 

COMPTES PUBLICITARIS 21-22)-
2021 

UAB-DEVOTURE SL (M 
DIRECCIO COMPTES 

PUBLICITARIS 21-22) 2707-
11 1628-14 

DocuSign\, Universitat 
Autònoma de Barcelona 

12/03/2021 

H1035-58180-18044-Conveni  

marc entre la Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB) i 
el Servei Meteorològic de 

Catalunya (SMC) per a la 
col·laboració científica i tècnica 
d'ambdues institucions-2021 

Emmarcar i coordinar 

l'actuació del Servei 
Meteorològic de Catalunya i 
de la UAB en activitats 

d'investigació científica de 
desenvolupament tecnològic 
i en la transferència de 

tecnologia desenvolupada 
per la Universitat, mitjançant 

convenis específics en el si 
dels departaments, els 

instituts i els centres 
universitaris 

Servei Meteorològic de 

Catalunya, Universitat 
Autònoma de Barcelona 

16/03/2021 

H1035-58275-18119-Conveni de 
col·laboració entre la UAB i 
AVEPA per a la realització del 

projecte "Vetbonds"-2021 

Conveni de col·laboració 
entre la UAB i AVEPA per a la 
realització del projecte 

"Vetbonds" 

AVEPA, Universitat 
Autònoma de Barcelona 

23/03/2021 

H1035-58956-18791-UAB-

UCHILE COT CATALINA ALVAREZ 
MARTINEZ-CONDE-2019 

UAB-UCHILE COT CATALINA 

ALVAREZ MARTINEZ-CONDE 
DOC EN PERSONA I 
SOCIETAT EN EL MON 
CONTEMPORANI 

Universidad de Chile, 

Universidad de Chile, 
Facultad de Ciencias 
Sociales/ UCHILE, MARISELA 
MONTENEGRO MARTINEZ, 

MARISELA MONTENEGRO 
MARTINEZ, Universidad de 
Chile, UAB, Universitat 

Autònoma de Barcelona, 
CATALINA ALVAREZ 

23/03/2021 

H1035-58422-18265-Conveni per 
a l'organització i 
desenvolupament dels 
ensenyaments conduents al MU 

en Iniciació a la Recerca en Salut 
Mental UAB, UB, UCA, UCM i UC-
2021 

Col·laboració 
interuniversitària per a 
l'organització del MU en 
Iniciació a la Investigació en 

Salut Mental  

UNIVERSIDAD 
COMPLUTENSE DE MADRID, 
UNIVERSIDAD DE CÁDIZ, 
UNIVERSIDAD DE 

CANTABRIA, Universitat 
Autònoma de Barcelona, 
UNIVERSIDAD DE 

BARCELONA MINISTERIO DE 
UNIVERSIDADES E 
INVESTIGACION 

25/03/2021 

H1035-58975-18810-UAB-
SERCAR (CITIUS 20-21)-2021 

UAB-SERCAR (CITIUS 20-
21) 1855-15 

SERCAR SLU, Universitat 
Autònoma de Barcelona 

25/03/2021 
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IV.   Nomenaments  

i cessaments 

 
 

 

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

 

IV.1.1. Nomenaments  
 
Resolució del rector, de 9 de març de 2021, per la qual nomena la senyora Cándida Ferrero Hernández 
coordinadora del Grau en Ciències de l’Antiguitat de la Facultat de Filosofia i Lletres, amb efectes del dia 23 de febrer 

de 2021. 
 
Resolució per delegació del rector, de 4 de març de 2021, per la qual es nomena la senyora Verònica 
Ahufinger Breto coordinadora d’Estudis dels Màsters en Fotònica/Photonics i Erasmus Mundus en Enginyeria 

Fotònica, Nanofotònica i Biofotònica de la Facultat de Ciències, amb efectes del dia 1 de gener de 2021. 
 
Resolució per delegació del rector, de 25 de març de 2021, per la qual es nomena la senyora Carlota 

Menéndez Plans sotscoordinadora del doble Grau d’ADE i Dret de la Facultat d’Economia i Empresa, amb efectes 
del dia 13 de setembre de 2020. 
 

Resolució per delegació del rector, de 25 de març de 2021, per la qual es nomena el senyor Héctor Sala 
Lorda coordinador d’Estudis del Màster in Labour Economics de la Facultat d’Economia i Empresa, amb efectes del 
dia 2 de gener de 2020. 
 

Resolució per delegació del rector, de 25 de març de 2021, per la qual es nomena el senyor Hugo Valenzuela 
García sotscoordinador d’Estudis del Màster en Emprenedoria i Innovació Social (MEINS) de la Facultat d’Economia 
i Empresa, amb efectes del dia 1 de gener de 2021. 

 
 

IV.1.2. Cessaments  
 
Resolució del rector, de 9 de març de 2021, per la qual el senyor Hesham Abu-Sharar cessa com a vicedegà 

d’Estudis de Grau i Postgrau de la Facultat de Traducció i d’Interpretació, amb efectes del dia 28 de febrer de 2021.  
 
Resolució del rector, de 9 de març de 2021, per la qual la senyora Marta Oller Guzmán cessa com a vicedegana 

d’Estudis de Grau de la Facultat de Filosofia i Lletres, amb efectes del dia 31 de gener de 2021. 
 
Resolució del rector, de 9 de març de 2021, per la qual el senyor Jordi Pàmias Massana cessa com a 
coordinador del Grau en Ciències de l’Antiguitat de la Facultat de Filosofia i Lletres, amb efectes del dia 22 de febrer 

de 2021. 
 
Resolució per delegació del rector, de 22 de març de 2021, per la qual la senyora Inna Kozlova Mikurova 

cessa com a coordinadora d’Intercanvis amb Rússia de la Facultat de Traducció i d’Interpretació, amb efectes del 
dia 31 de desembre de 2020. 
 

 
 

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

 

IV.2.1. Nomenaments  
 
Resolució del rector, de 10 de març de 2021, per la qual nomena la senyora Cristina Cambra Verges 
sotscoordinadora de l’Àrea de Psicologia Evolutiva i de l’Educació del Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i 

de l’Educació, amb efectes del dia 1 de febrer de 2021. 
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Resolució del rector, de 10 de març de 2021, per la qual nomena el senyor David Duran Gisbert coordinador 

de l’Àrea de Psicologia Evolutiva i de l’Educació del Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació, amb 

efectes del dia 1 de febrer de 2021. 
 

Resolució del rector, de 10 de març de 2021, per la qual nomena el senyor Vicente Martínez Perea 
coordinador de la Unitat de Fisiologia Animal (Biociències) del Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i 
d’Immunologia, amb efectes del dia 15 de gener de 2021. 
 

Resolució del rector, de 10 de març de 2021, per la qual nomena el senyor Xavier Navarro Acebes coordinador 
de la Unitat de Fisiologia Mèdica-Medicina del Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d’Immunologia, amb 
efectes del dia 1 de gener de 2021. 

 
Resolució per delegació del rector, de 2 de març de 2021, per la qual es nomena el senyor Antonio Ríos 
Mestre coordinador de departament – Relacions Ciències de Traducció i d’Interpretació del Departament de Filologia 

Espanyola, amb efectes del dia 1 de gener de 2020. 
 
Resolució per delegació del rector, de 4 de març de 2021, per la qual es nomena la senyora Ana Bartra 
Kaufmann coordinadora del Doctorat de Llengua i Literatura Catalanes i Estudis Teatrals del Departament de 

Filologia Catalana, amb efectes del dia 21 de desembre de 2020. 
 
Resolució per delegació del rector, de 4 de març de 2021, per la qual es nomena la senyora Anna Gavarró 

Algueró coordinadora del Doctorat en Ciència Cognitiva i Llenguatge del Departament de Filologia Catalana, amb 
efectes del dia 21 de desembre de 2020. 
 

Resolució per delegació del rector, de 4 de març de 2021, per la qual es nomena la senyora Núria Santamaría 

Roig coordinadora de Tercer Cicle i Relacions amb Biblioteques del Departament de Filologia Catalana, amb efectes 
del dia 21 de desembre de 2020.  
 

 

IV.2.2. Cessaments  
 
Resolució del rector, de 9 de març de 2021, per la qual la senyora Makiko Fukuda cessa com a 
sotscoordinadora de Professorat de l’Àmbit de Matèries Instrumentals i Teòriques 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 10 de març de 2021, per la qual la senyora Cristina Cambra Verges cessa com a 

coordinadora de l’Àrea de Psicologia Evolutiva i de l’Educació del Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de 
l’Educació, amb efectes del dia 31 de gener de 2021. 
 

Resolució del rector, de 10 de març de 2021, per la qual el senyor David Duran Gisbert cessa com a 
sotscoordinador de l’Àrea de Psicologia Evolutiva i de l’Educació del Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i 
de l’Educació, amb efectes del dia 31 de gener de 2021.  
 

Resolució del rector, de 10 de març de 2021, per la qual la senyora Raquel Moral Cabrera cessa com a 
coordinadora de la Unitat de Fisiologia Mèdica-Medicina del Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i 
d’Immunologia, amb efectes del dia 31 de desembre de 2020. 

 

Resolució del rector, de 10 de març de 2021, per la qual el senyor Lluis Tort Bardolet cessa com a coordinador 
de la Unitat de Fisiologia Animal (Biociències) del Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d’Immunologia, 

amb efectes del dia 14 de gener de 2021. 
 
Resolució per delegació del rector, de 4 de març de 2021, per la qual la senyora Ana Bartra Kaufmann cessa 
com a coordinadora del Doctorat de Llengua i Literatura Catalanes i Estudis Teatrals del Departament de Filologia 

Catalana, amb efectes del dia 20 de desembre de 2020. 
 
Resolució per delegació del rector, de 4 de març de 2021, per la qual la senyora Anna Gavarró Algueró 

cessa com a coordinadora d’Estudis de Postgrau i coordinadora del Doctorat de Ciència Cognitiva i del Llenguatge 
del Departament de Filologia Catalana, amb efectes del dia 20 de desembre de 2020. 
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IV.3. Instituts universitaris    
[tornar a l’índex] 

 

IV.3.1. Nomenaments  
 
Resolució del rector, de 4 de març de 2021, per la qual nomena el senyor Agustí Nieto Galán director de 

l’Institut d’Història de la Ciència, amb efectes del dia 9 de desembre de 2020. 
 
Resolució per delegació del rector, d’11 de març de 2021, per la qual es nomena el senyor Jaume Sastre 
Juan secretari de l’Institut d’Història de la Ciència, amb efectes del dia 1 de gener de 2021. 

 
 
 

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

 

IV.4.1. Nomenaments  
 
Resolució del rector, d’1 de març de 2021, per la qual renova el senyor Armando Sánchez Bonastre, vicerector 
de Recerca i de Transferència, com  a representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al Patronat de la 
Fundació Salut i Envelliment UAB. 

 

Resolució del rector, de 2 de març de 2021, per la qual nomena la senyora Virginia Luzón Fernández, vicerectora 
de Comunicació i de Promoció, representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al Patronat de la Fundació 

Alumni UAB. 
 
Resolució del rector, de 4 de març 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 a l’Agència 
Local d’Energia de Barcelona. 
 
 

IV.4.2. Cessaments  
 
Resolució del rector de 4 de març de 2021, per la qual el senyor Carles Gispert Pellicer cessa com a representant 
de la Universitat Autònoma de Barcelona a l’Agència Local d’Energia de Barcelona. 
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V.  Convocatòries  

i resolucions de places 

 

 
V.1. Personal acadèmic i personal investigador en formació 

[tornar a l’índex] 

 

V.1.1. Convocatòries  
 
Resolució del rector i del director gerent de l’Institut Català de la Salut, de 10 de març de 2021, per la 
qual es convoca concurs d’accés a una plaça vinculada de cossos docents universitaris de promoció interna, segons 

es detalla (DOGC núm. 8373, de 25 de març de 2021): 
 

Referència: CU/20/115 

Identificador de la plaça: ATU00257 / ACU00530 

Categoria de la plaça: Catedràtic d’Universitat 

Departament: Medicina 

Àrea: Medicina 

Especialitat: Medicina interna 

Perfil docent: Fisiopatologia i semiologia clínica 

Perfil investigador: Malalties autoimmunes sistèmiques 

Destí: Hospital Universitari Vall d’Hebron 

 
Resolució del rector i del director gerent de l’Institut Català de la Salut, de 10 de març de 2021, per la 

qual es convoca concurs d’accés a una plaça vinculada de cossos docents universitaris de torn lliure, segons es 
detalla (BOE núm. 72, de 25 de març de 2021): 
 

Nombre de places: 1 

Referència: CU/20/127 

Identificador de la plaça: ACU00529 

Categoria de la plaça: Catedràtic d’Universitat 

Departament: Ciències Morfològiques 

Àrea: Anatomia patològica 

Especialitat: Anatomia patològica 

Perfil docent: Patologia estructural i molecular 

Perfil investigador: Anatomia patològica 

Destí: Hospital Universitari Germans Trias i Pujol 

 

 

V.1.2. Resolucions  
 
Resolució del rector, de 3 de març de 2021, per la qual nomena la senyora Makiko Fukuda professora titular 
d’Universitat, del Departament de Traducció i Interpretació i d’Estudis de l’Àsia Oriental, a l’àrea de coneixement 

d’Estudis de l’Àsia Oriental (BOE núm. 61, de 12 de març de 2021). 
 
Resolució del rector, de 3 de març de 2021, per la qual nomen el senyor Juan Camacho Castro catedràtic 

d’Universitat del Departament de Física, a l’àrea de coneixement de Física de la Matèria Condensada (BOE núm. 61, 
de 12 de març de 2021). 
 
Resolució del rector o de la directora gerent de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, de 4 de març 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. 8366, de 16 de març de 2021): 
 

Referència: AL/20/477 

Nombre de places: 1 

Categoria: Agregat o agregada 

Departament al qual està 
adscrita: 

Cirurgia 

Àrea de coneixement: Cirurgia 
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Especialitat: Cirurgia plàstica, Estètica i reparadora 

Categoria assistencial: Facultatiu especialista 

Destí: Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 

Adjudicació: José Jaime Masia Ayala 

 

Resolució del rector i del director general de l’Hospital Universitari Parc Taulí, de 4 de març de 20201, 
per la qual es fa públic el resultat d’un concurs per a la provisió d’una plaça de professorat agregat en règim laboral 
per ocupar una plaça assistencial, segons es detalla (DOGC núm. 8366, de 16 de març de 2021): 
 

Referència: Al/20/472 

Nombre de places: 1 

Categoria: Professor agregat 

Departament al qual està 
adscrita: 

Psiquiatria i Medicina Legal 

Àrea de coneixement: Psiquiatria 

Especialitat: Psiquiatria 

Categoria assistencial: Facultatiu especialista 

Destí: Unitat Docent Parc Taulí de Sabadell 

Adjudicació: Narcís Cardoner Alvarez 

 
Resolució del rector i de la directora gerent de la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa 

Creu i Sant Pau, de 4 de març de 2021, per la qual es nomena el senyor Agustí Barnadas Molins professor titular 
d’Universitat, del Departament de Medicina, a l’Àrea de Coneixement de Medicina, a l’especialitat d’Oncologia Mèdica 
amb destinació a l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (BOE núm. 63, de 15 de març de 2021). 

 
Resolució del rector, de 8 de març de 2021, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de professor lector 
/ Tenure-eligible lecturer en el marc del Pla Serra Húnter, segons es detalla (DOGC núm. 8365, de 15 de març de 
2021): 

 

Referència: UAB-LE-203 

Nombre de places: 1 

Categoria: Lector/a / Tenure-eligible lecturer 

Departament: Teories de l’Educació i Pedagogia Social 

Àmbit de coneixement: Teoria i Història de l’Educació 

Adjudicació: Ingrid Agud Morell 

 
Resolució del rector, de 10 de març de 2021, per la qual es fa públic el nomenament de la senyora Maite 

Carrassón López de Letona com a catedràtica d’universitat del Departament de Biologia Animal, Biologia Vegetal i 
Ecologia, a l’àrea de coneixement de Zoologia (BOE núm. 72, de 25 de març de 2021). 
 

Resolució del rector, de 10 de març de 2021, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de professorat 
lector / Tenure-eligible lecturer en el mar del Pla Serra Húnter, segons es detalla (DOGC núm. 8367, de 17 de març 
de 2021): 

 

Referència: UAB-LE-9076 

Nombre de places: 1 

Categoria: Lector/a / Tenure-eligible lecturer 

Departament: Economia i Història Econòmica 

Àmbit de coneixement: Fonaments de l’Anàlisi Econòmica 

Adjudicació: André Gröger 

 
Resolució del rector, de 12 de març de 2021, per la qual es fa públic el nomenament del senyor Francisco José 

Morente Valero com a catedràtic d’universitat del Departament d’Història Moderna i Contemporània, en l’àrea de 
coneixement d’Història Contemporània (BOE núm. 69, de 22 de març de 2021). 
 
Resolució del rector i del director gerent de l’Institut Català de la Salut, de 12 de març de 2021, per la 

qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de professorat agregat en règim de contracte laboral per ocupar un plaça 
assistencial, segons es detalla (DOGC núm. 8390, de 20 d’abril de 2021): 
 

Referència: AL/20/463 

Nombre de places: 1 



BOUAB Núm. 193  -  Març / 2021     pàg. 65 
 

 

Butlletí Oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona 

Categoria: Agregat o agregada 

Departament al qual està 

adscrita: 
Medicina 

Àrea de coneixement: Medicina 

Especialitat: Pneumologia 

Categoria assistencial: Facultatiu especialista 

Destí:  Hospital Universitari Germans Trias i Pujol 

Adjudicació: Antoni Rosell Gratacós 

 

Resolució del rector i del director gerent de l’Institut Català de la Salut, de 12 de març 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. 8390, de 20 d’abril de 2021): 

 

Referència: AL/20/474 

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: Maria Roser Solans Laqué 

 

Resolució del rector i del director gerent de l’Institut Català de la Salut, de 12 de març 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. 8390, de 20 d’abril de 2021): 
 

Referència: AL/20/457 

Nombre de places: 1 

Categoria: Agregat o agregada 

Departament al qual està 
adscrita: 

Cirurgia 

Àrea de coneixement: Cirurgia 

Especialitat: Cirurgia plàstica 

Categoria assistencial: Facultatiu especialista 

Destí:  Hospital Universitari Vall d’Hebron 

Adjudicació: Juan Pedro Barret Nerin 

 
Resolució del rector i de la directora gerent de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, de 12 de març 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. 8370, de 22 de març de 2021): 
 

Referència: AL/20/475 

Nombre de places: 1 

Categoria: Agregat o agregada 

Departament al qual està 
adscrita: 

Medicina 

Àrea de coneixement: Medicina 

Especialitat: Oncologia mèdica 

Categoria assistencial: Facultatiu especialista 

Destí: Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 

Adjudicació: Antonio Pascual López 

 
Resolució del rector i de la directora gerent de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, de 12 de març 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. 8370, de 22 de març de 2021): 
 

Referència: AL/20/476 

Nombre de places: 1 

Categoria: Agregat o agregada 



BOUAB Núm. 193  -  Març / 2021     pàg. 66 
 

 

Butlletí Oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona 

Departament al qual està 
adscrita: 

Cirurgia 

Àrea de coneixement: Cirurgia 

Especialitat: Cirurgia general i de l’aparell digestiu 

Categoria assistencial: Facultatiu especialista 

Destí: Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 

Adjudicació: Maria Carmen Balagué Ponz 

 
Resolució del rector i del director gerent de l’Institut Català de la Salut, de 16 de març de 2021, per la 
qual nomena el senyor Moisés Labrador Horrillo, professor titular d’Universitat del Departament de Medicina, a l’àrea 

de coneixement de Medicina, de l’especialitat d’Al·lergologia, amb destinació a l’Hospital Universitari Vall d’Hebron 
(BOE núm. 77, de 31 de març de 2021). 
 

Resolució del rector, de 18 de març 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. 8374, de 26 de març de 2021): 
 

Referència: CL/20/37 

Nombre de places: 1 

Categoria: Catedràtica d’universitat laboral 

Departament al qual està 
adscrita: 

Sanitat i Anatomia Animals 

Àrea de coneixement o 
especialitat: 

Sanitat animal 

Adjudicació: Laila Darwich Soliva 

 
Resolució del rector, de 18 de març de 2021, per la qual nomena el senyor José Aguilera Ávila catedràtic 

d’Universitat del Departament de Bioquímica i Biologia Molecular, a l’àrea de coneixement de Bioquímica i Biologia 
Molecular (BOE núm. 72, de 25 de març de 2021). 
 

Resolució del rector i del Director gerent de l’Institut Català de la Salut, de 19 de març 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. 8385, de 13 d’abril de 2021): 

 

Referència: AL/20/473 

Nombre de places: 1 

Categoria: Agregat o agregada 

Departament al qual està 
adscrita: 

Cirurgia 

Àrea de coneixement: Cirurgia 

Especialitat: Cirurgia general i de l’aparell digestiu 

Categoria assistencial: Facultatiu especialista 

Destí: Hospital Universitari Germans Trias i Pujol 

Adjudicació: Juan Francisco Julián Ibáñez 

 

Resolució del rector i del director gerent de l’Institut Català de la Salut, de 19 de març 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. 8385, de 13 d’abril de 2021): 
 

Referència: AL/20/461 

Nombre de places: 1 

Categoria: Agregat o agregada 

Departament al qual està 
adscrita: 

Medicina 

Àrea de coneixement: Medicina 

Especialitat: Aparell digestiu 

Categoria assistencial: Facultatiu especialista 

Destí: Hospital Universitari Germans Trias i Pujol 

Adjudicació: Eugeni Domènech Morral 
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Resolució del rector i del director gerent de l’Institut Català de la Salut, de 19 de març de 2021, per la 

qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de professorat agregat en règim de contracte laboral per ocupar un plaça 

assistencial (DOGC núm. 8385, de 12 d’abril de 2021): 
 

Referència: AL/20/459 

Nombre de places: 1 

Categoria: Agregat o agregada 

Departament al qual està 
adscrita: 

Cirurgia 

Àrea de coneixement: Traumatologia i ortopèdia 

Especialitat: Traumatologia i ortopèdia 

Categoria assistencial: Facultatiu especialista 

Destí: Hospital Universitari Vall d’Hebron 

Adjudicació: Nayana joshi Jubert 

 
Resolució del rector, de 25 de març de 2021, per la qual nomena el senyor Alejandro Rialp Criado catedràtic 
d’Universitat del Departament d’Empresa, a l’Àrea de Coneixement d’Organització d’Empreses (BOE núm. 81, de 5 

d’abril de 2021). 
 
Resolució del rector, de 25 de març de 2021, per la qual nomena la senyora María Pilar Orero Clavero catedràtica 

d’Universitat del Departament de Traducció i Interpretació i d’Estudis de l’Àsia Oriental, a l’àrea de coneixement de 
Traducció i Interpretació (BOE núm. 81, de 5 d’abril de 2021). 
 

 

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

 

V.2.1. Convocatòries  
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització del rector, de 2 de març de 2021, per 
la qual s’anuncia la cobertura provisional d’una plaça de gestor o gestora departamental i s’obre un termini perquè 

les persones interessades presentin la seva sol·licitud, segons es detalla: 
 

Codi Categoria Destinació Horari (teòric) 

F01939 A2 23.4 
Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i 

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

 

 
Resolució del vicerector d’Organització, per autorització del rector, de 5 de març de 2021, per la qual es 
convoca concurs públic de 2 places de tècnic/a en prevenció de riscos laborals segons es detalla: 
 

Codi places: L03639 i L00775 

Denominació: Tècnic/a en prevenció de riscos laborals 

Grup: 1 

Complement: Q 

Destinació: Àrea de Prevenció i Assistència – Servei de Prevenció 

Tipologia de contracte: Indefinit 

Horari: De 9:00 a 17:00 

 

Resolució del vicerector d’Organització, per autorització del rector, de 5 de març de 2021, per la qual es 
convoca concurs específic per a la provisió de 3 places de gestor o gestora d’orientació professional, segons es 
detalla: 

 

Codi Categoria Unitat de destí Horari (teòric) 

F05855 A2 22.1 Unitat d’Orientació, Pràctiques i Inserció Laboral 9:00 – 17:00 

F09969 A2 22.1 Unitat d’Orientació, Pràctiques i Inserció Laboral 9:00 – 17:00 

F09970 A2 22.1 Unitat d’Orientació, Pràctiques i Inserció Laboral 9:00 – 17:00 

 
Resolució del vicerector d’Organització, per autorització de signatura del rector, de 5 de març de 2021, 
per la qual es convoca concurs general per a la provisió d’11 places de bibliotecari o de bibliotecària (escala 

d’ajudants d’arxius i biblioteques, subgrup A2), en adjudicació directa, segons es detalla: 
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Codi Categoria Unitat funcional Horari (teòric) 

F01493 A2 22.1 Biblioteca de Ciència i Tecnologia 9:00 – 17:00 

F02219 A2 22.1 Biblioteca de Ciències Socials 9:00 – 17:00 

F02251 A2 22.1 Biblioteca de Ciències Socials 9:00 – 17:00 

F02715 A2 22.1 Biblioteca de Ciències Socials 14:00 – 21:00 

F01583 A2 22.1 Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General 9:00 – 17:00 

F01763 A2 22.1 
Biblioteca de l’Hospital Universitari Germans Trias i 

Pujol – Badalona (destinació provisional a la 
Biblioteca de Medicina – Campus Bellaterra) 

9:00 – 17:00 

F01439 A2 22.1 Biblioteca de Medicina – Campus de Bellaterra 14:00 – 21:00 

F01619 A2 22.1 Biblioteca de Veterinària 14:00 – 21:00 

F02473 A2 22.1 Biblioteca d’Humanitats i Cartoteca General 14:30 – 21:30 

F02979 A2 22.1 Biblioteca Universitària de Sabadell 14:30 – 21:30 

F01309 A2 22.1 
Unitat Tècnica i de Projectes del Servei de 

Biblioteques 
14:30 – 21:30 

 

Resolució del vicerector d’Organització, per autorització del rector, de 5 de març de 2021, per la qual es 
convoca concurs específic per a la provisió de 3 places de gestor acadèmic o gestora acadèmica, segons es detalla: 
 

Codi Categoria Unitat de destí Horari (teòric) 

F01469 A2 24.5 
Gestió Acadèmica de Ciències – Administració de 

Centre de Ciències i de Biociències 
9:00 – 17:00 

F05439 A2 24.5 
Gestió Acadèmica de Biociències – Administració de 

Centre de Ciències i de Biociències 
9:00 – 17:00 

F01653 A2 24.2 

Gestió Acadèmica de Ciències Polítiques i Sociologia – 

Administració de Centre de Dret i de Ciències 
Polítiques i Sociologia 

9:00 – 17:00 

 
Resolució del vicerector d’Organització, per autorització del rector, de 10 de març de 2021, per la qual es 
convoca procés selectiu per a la contractació temporal, mitjançant contracte d’interinitat per substitució, d’un/a 

director/a de la Unitat Tècnica de Protecció Radiològica, segons es detalla:  
 

Denominació: Director/a tècnic/a de la Unitat de Protecció Radiològica 

Grup: 1 

Complement: F 

Destinació: 
Àrea de Gestió de la Recerca 

Unitat de Gestió dels Serveis Cientificotècnics – Àmbit tecnològic 

Tipologia de contracte: Interinitat per substitució 

Durada: Màxim 3 anys a partir de l’excedència de la persona titular 

Horari: De 9:00a 17:00 

 

Resolució del vicerector d’Organització, per autorització del rector, de 16 de març de 2021, per la qual es 
convoca concurs específic, pel tron de trasllat i/o promoció, per a la provisió de 3 places d’administratiu o 
d’administrativa responsable, segons es detalla: 
 

Codi Categoria Unitat de destí Horari (teòric) 

F01157 C1 22.1 
Unitat Tècnica de processos acadèmics – Àrea d’Afers 

Acadèmics 
9:00 – 17:00 

F03449 C1 22.1 
Unitat Tècnica de Doctorat – Administració d’Espais 

de la Zona Cívica 
9:00 – 17:00 

F09968 C1 22.1 
Unitat de Mobilitat Professional Internacional – Servei 

d’Ocupabilitat 
9:00 – 17:00 

 
Resolució del vicerector d’Organització, per autorització del rector, de 24 de març de 2021, per la qual es 
convoca concurs públic d’una plaça de tècnic/a mitjà/ana, segons es detalla: 
 

Codi de la plaça: L02313 

Denominació: Tècnic/a mitjà/ana 

Grup: 2 

Complement: O 
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Destinació: 
Administració de Centre de Lletres i Psicologia – UISAD de 
Filologia Catalana i de Filologia Espanyola 

Horari: De 09:00 a 17:00 hores 

 

Resolució del vicerector d’Organització, per autorització del rector, de 24 de març de 2021, per la qual es 
convoca procés selectiu per a l’accés a 74 places de personal funcionari de l’escala administrativa, pel sistema de 
concurs oposició (DOGC núm. 8381, de 7 d’abril de 2021). 
 

Resolució del vicerector d’Organització, per autorització del rector, de 24 de març de 2021, per la qual es 
convoca un procés selectiu per proveir 74 places de personal funcionari de l’escala administrativa (DOGC núm. 8381, 
de 7 d’abril de 2021). 

 
 

V.2.2. Resolucions  
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 2 de març 

de 2021, per la qual s’encarrega, amb caràcter provisional, al senyor Vicenç Morera Moral, funcionari de l’escala de 
gestió (A2), les funcions per acumulació de tasques del Departament de Dret Públic i Ciències Historicojurídiques – 
Administració de Centre de Dret i de Ciències Polítiques i de Sociologia.  

 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 2 de març 
de 2021, per la qual adscriu en comissió de serveis al senyor Santiago Amate Camprubi, funcionari de l’escala 
administrativa, per ocupar la plaça F01713 (C1, nivell 21) de la Gestió Acadèmica de Ciències de l’Educació. 

 

Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 2 de març 
de 2021, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Eva Fernández Diaz, funcionària de l’escala 

administrativa (C1), per ocupar la plaça F01695 (C1, nivell 22.1) de secretària de direcció amb destinació al Deganat 
de la Facultat de Ciències de l’Educació, de l’Administració de Ciències de l’Educació i de Traducció i Interpretació. 
 

Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 2 de març 
de 2021, per la qual es modifica la categoria laboral del senyor Jorge Bogarin Díaz, en aplicació de la transformació 
del seu lloc de treball L08333 de responsable d’àmbit (infraestructura TIC i Serveis) de la Unitat de Planificació de 
l’Àrea de Planificació de Sistemes d’Informació. 

 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 2 de març 
de 2021, per la qual s’adscriu en comissió de serveis a la senyora Natividad Pallicera Cuesta, funcionària de l’escala 

administrativa, per ocupar la plaça F09955 (C1, nivell 21) de la Unitat de Relacions Laborals i Gestió de Personal de 
l’Àrea de Gestió de Persones. 
 

Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització del rector, de 5 de març de 2021, per 
la qual, vistes les sol·licituds presentades en relació a l’anunci de referència 2020A2PE05, es resol la convocatòria 
per tal de cobrir, provisionalment, 2 places de gestor o gestora de qualitat, amb dependència funcional de l’Oficina 
de Programació Docent i dependència orgànica de les Administracions de Centre, segons es detalla: 

 
1. Atorgar la cobertura provisional de la plaça amb destinació a la Facultat d’Economia i Empresa compartida 

amb la Facultat de Ciències de la Comunicació, a la senyora Meritxell Font Capel. 

 

2. Atorgar la cobertura provisional de la plaça amb destinació a la Facultat de Filosofia i Lletres, a la senyora 
Núria Lleonart Santanach. 

 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 9 de març 
de 2021, per la qual adscriu, amb caràcter provisional, a la senyora Silvia Mare Pérez, al Departament de Pedagogia 
Aplicada. 

 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 9 de març 
de 2021, per la qual adscriu en comissió de serveis al senyor Antonio Momboise Fernández, funcionari de l’escala 

administrativa, per ocupar la plaça F03229 (C1 nivell 22.1) a la Unitat Tècnica de l’Àrea de Desenvolupament de 
Persones i Suport Tècnic. 
 

Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització del rector, d’11 de març de 2021, per 
la qual es resol la convocatòria de concurs específic, pel torn de trasllat i/o promoció, per a la provisió de 4 places 
d’administratiu o d’administrativa responsable, segons es detalla: 
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1. Adjudicar la plaça d’administratiu o d’administrativa responsable (F01203) amb destinació a la Unitat 

d’Anàlisi d’Estructures de l’Àrea de Desenvolupament de Persones i Suport Tècnic a la senyora Montserrat 
Santos Alfonso. 

 
2. Adjudicar la plaça d’administratiu o d’administrativa responsable (F04993) amb destinació a la Unitat de 

Gestió de Recursos de l’Àrea de Gestió de la Recerca a la senyora Tania Mata Sánchez. 

 
3. Adjudicar la plaça d’administratiu o d’administrativa responsable (F01249) amb destinació a la Unitat de 

Nòmines de l’Àrea de Gestió de Persones a la senyora Pilar Palacios Pujadó. 

 
4. Adjudicar la plaça d’administratiu o d’administrativa responsable (F01655) amb destinació a la Gestió 

Econòmica de l’Administració de Dret i de CC. Polítiques i Sociologia a la senyora Montserrat Galán Elias. 
 

Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 12 de 
març de 2021, per la qual encarrega, amb caràcter provisional, les funcions i responsabilitats de l aplaça F01469 
(A2.24.5) de gestor/a acadèmic/a de Ciències de l’Administració de Ciències i Biociències, a la senyora M. Antonia 
Casals Sampons. 

 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 12 de 
març de 2021, per la qual encarrega, amb caràcter provisional, les funcions i les responsabilitats de cap de grup 

de vigilants, al senyor Julián Cañadas de la Paz. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 12 de 

març de 2021, per la qual destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Alicia Rodríguez Vives, funcionària de 
l’escala administrativa (C1), per ocupar la plaça F05073 (C1, nivell 22.1) de secretària de direcció amb destinació a 
l’Administració d’Espais de la Zona Cívica. 
 

Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura, del rector, de 12 de 
març de 2021, per la qual destina, amb caràcter definitiu, al senyor Gerard Basachs Cortina, funcionari de l’escala 
administrativa (C1), per ocupar la plaça F00265 (C1, nivell 22.1) de secretari de direcció amb destinació a la Direcció 

de Tecnologies de la Informació i de la Comunicació. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 18 de 

març de 2021, per la qual adscriu en comissió de serveis a la senyora Maria Luna Santana Aguilar, funcionària de 
l’escala administrativa, per ocupar la plaça F02039 (C1, nivell 22.1) del Departament de Teories de l’Educació i 
Pedagogia Social de l’Administració de Ciències de l’Educació i Interpretació. 
 

Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 18 de 
març de 2021, per la qual adscriu, amb caràcter provisional, a la senyora Dolores Cruz Jiménez, funcionària de 
l’escala administrativa (C1, 18.1S) a la Unitat de Gestió dels Serveis Cientificotècnics de l’Àrea de Gestió de la 

Recerca. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 18 de 

març de 2021, per la qual destina, amb caràcter definitiu, la senyora Maria del Carmen González Silva, funcionària 
de l’escala administrativa (C1), per ocupar la plaça F02199 (C1, nivell 22.1) de secretària de direcció amb destinació 
a l’Administració de Dret, Ciències Polítiques i Sociologia. 

 

Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 18 de 
març de 2021, per la qual adscriu en comissió de serveis al senyor Raül Core Bradineras, bibliotecari, per ocupar 
la plaça F02701 (A2.23.1) de gestor/a de la Biblioteca d’Humanitats. 

 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 18 de 
març de 2021, per la qual deixa sense efectes l’encàrrec de les funcions de la plaça (F02845) d’administratiu/iva 

responsable de la Gestió Econòmica de Lletres a la senyora Anna Isabel Tomàs Alonso, secretària de direcció de 
l’Administració de Lletres i Psicologia. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 18 de 

març de 2021, per la qual s’aplica durant les tasques de coordinació com a cap de SID de l’Escola d’Enginyeria, 
amb caràcter provisional, al senyor Juan José Rodríguez Guerra, un complement personal de durada determinada 
fins i que s’incorpori el titular del lloc de treball esmentat. 
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Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 18 de 

març de 2021, per la qual es deixa d’aplicar al senyor Javier Cercós Sánchez el complement personal de durada 

determinada que percebia per assumir les tasques de coordinació de cap de SID de l’Escola d’Enginyeria. 
 

Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 18 de 
març de 2021, per la qual destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Laura Vea Rodríguez, funcionària de l’escala 
administrativa (C1), per ocupar la plaça F02181 (C1, nivell 22.1) de secretària de direcció amb destinació al Deganat 
de la Facultat de Medicina de l’Administració de Centre de Medicina. 

 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 18 de 
març de 2021, per la qual adscriu en comissió de serveis a la senyora Marta Gil Maña, bibliotecària, per ocupar la 

plaça F02789 (A2.23.2) de gestor/a de suport d’usuaris de la Biblioteca d’Humanitats. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 18 de 

març de 2021, per la qual concedeix a la senyora Elena Gil Villares, tècnica especialista de laboratori, l’excedència 
per incompatibilitat per a prestar serveis a la Universitat d’Extremadura. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 18 de 

març de 2021, per la qual es modifica la resolució de data 2 de novembre de 2020 de la senyora Esther Dolado 
Fernández, segons s’indica: 
 

On diu: “Segon. Concedir a la senyora Esther Dolado Fernández, personal funcionari (C1.21), 
l’excedència per incompatibilitat per passar a prestar serveis a un altre cos o escala, amb 

efectes del dia 19 d’octubre de 2020.” 

Ha de dir: “Segon. Concedir, a la senyora Esther Dolado Fernández, personal funcionari (C1.22.1), 

l’excedència per incompatibilitat per passar a prestar serveis a un altre cos o escala, amb 

efectes del dia 19 d’octubre de 2020.” 

 

Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 23 de 
març de 2021, per la qual es fa efectiva la renúncia del senyor Javier Cercós Sánchez, a la plaça L01015 de cap de 
Servei d’Informàtica Distribuïda de Ciències Socials. 

 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 23 de 
març de 2021, per la qual es reconeixen els serveis prestats, com a personal docent i com a personal investigador, 

per la senyora Elisabet Carbonell Teruel. 
 
Resolució del gerent, per autorització de signatura del rector, de 24 de març de 2021, per la qual s’aplica 
la situació de suspensió del contracte a la senyora Maria Assumpció Espadalé Reballí. 

 
Resolució del gerent, per autorització de signatura del rector, de 24 de març de 2021, per la qual s’aplica 
la situació de suspensió de contracte a la senyora Montserrat Balagueró Baró. 

 
Resolució del gerent, per autorització de signatura del rector, de 24 de març de 2021, per la qual encarrega 
les funcions del lloc de treball de cap del Gabinet Jurídic al senyor Pedro Alcantara-García Briones, tècnic superior 

laboral (lletrat). 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització del rector, de 24 de març de 2021, 

per la qual es resol el procés selectiu per a la contractació temporal, mitjançant contracte d’interinitat per substitució, 

d’un/a tècnic/a superior (personal laboral grup 1) amb destinació a la Unitat de Selecció de l’Àrea de Gestió de 
Persones i s’atorga la plaça a la senyora Silvia Lacasta Félix. 
 

Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització del rector, de 24 de març de 2021, 
per la qual es resol la convocatòria de concurs específic per a la provisió de 2 places de l’escala d’ajudants d’arxius 
i biblioteques i s’adjudica la plaça de gestor/a de suport d’usuaris (F03465) amb destinació a la Biblioteca de Ciència 

i Tecnologia (Administració de Centre de Ciències i Biociències) al senyor José Luis Copete Peralta. 
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