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

 
 

 

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

 
Acord 08/2021, de 13 d’abril, del Plenari del Consell Social 
 
S'acorda  

 
Aprovar l'acta de la sessió plenària del dia 25 de febrer de 2021. 

 
 
Acord 09/2021, de 13 d’abril, del Plenari del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 
Atesa la petició de creació de títols de grau i 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 l’acord 24/2021 pres en la reunió del Consell de Govern de la UAB de 17 de març de 2021 en virtut del qual 
s’aprova la creació de títols de grau i elevar la proposta d’acord al Consell Social. 
 
Vist l’acord CA 09/2021 de la reunió de la Comissió Acadèmica del Consell Social del dia 23 de març de 2021, la qual 
estableix informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) Aprovar la creació 

dels títols de grau 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. 
 

Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic de la UAB. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions i la documentació continguda en la part expositiva, 
 
S'acorda  
 
1)  Aprovar 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 
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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 13 d’abril, del Plenari del Consell Social 
 

Exposició de motius 
 
Atesa la petició de creació de títols de màster universitari i 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 l’acord 25/2021 pres en la reunió del Consell de Govern de la UAB de 17 de març de 2021, en virtut del qual 

s’aprova la creació de títols de màster universitari i elevar la proposta d’acord al Consell Social. 
 
Vist l’acord CA 10/2021 de la reunió de la Comissió Acadèmica del Consell Social del dia 23 de març de 2021, la qual 
estableix informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) Aprovar la creació 
dels títols de màster universitari següents: a)  Farmacovigilància i Farmacoepidemiologia /Pharmacovigilance and 
Pharmacoepidemiology,  b) 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. 
 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic de la UAB. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions i la documentació continguda en la part expositiva 

 

S'acorda 
 
1)  Aprovar 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 13 d’abril, del Plenari del Consell Social 
 
Exposició de motius 

 
Ateses les peticions de creació i modificació de títols de diplomes 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 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. 
 
Vistos els articles 64.f i 171.1 dels Estatuts de la UAB sobre la creació de titulacions pròpies de la UAB. 

Vist l’article 29.1.a del reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
 

Vist l’acord 26/2021 pres en la reunió del Consell de Govern de la UAB de 17 de març de 2021, en virtut del qual 
s’aprova la creació i modificació i diplomes de postgrau i elevar la proposta d’acord al Consell Social. 
 
Vist l’acord CA 11/2021 pres en la reunió de la Comissió Acadèmica del Consell Social del  23 de març de 2021, que 
estableix: Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 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. 
 

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

 
1)  Aprovar la creació 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 13 d’abril, del Plenari 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: 
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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 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). 
 

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. 
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Vist l’acord 32/201 pres en la reunió del Consell de Govern de 17 de març de 2021, en virtut del qual s’acorda 
informar favorablement sobre 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. 
 
Vist que en la Comissió Econòmica del Consell Social de 26 de març s'ha pres l'acord CE 19/2021 estableix el 
següent: 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   

 
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. 

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

  
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 13/2021, de 13 d’abril, del Plenari 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. 
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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 33/2021 pres en la reunió del Consell de Govern de 17 de març de 2021, en virtut del qual s’acorda 
autoritzar la cessió d’ús a la Fundació Markets, Organizations and Votes in Economics d’uns espais. 
 
Vist que en la Comissió Econòmica del Consell Social de 26 de març s'ha pres l’acord CE 20/2021 estableix el 
següent: 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 .  
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. 
Per tot això, a la vista de les consideracions i documentació continguda en la part expositiva,  
 
S'acorda 

 
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. 
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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 14/2021, de 13 d’abril, del Plenari 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 
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 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 41/2021 pres en la reunió del Consell de Govern de 17 de març de 2021, en virtut del qual s’acorda 

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. 
 
Vist que en la Comissió Econòmica del Consell Social de 26 de març s'ha pres l’acord CE 21/2021 estableix el 

següent: 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). 

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

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.   
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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 15/2021, de 13 d’abril, del Plenari 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 35/2021 pres en la reunió del Consell de Govern de 17 de març de 2021, en virtut del qual s’acorda 
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. 
Vist que en la Comissió Econòmica del Consell Social de 26 de març s'ha pres l'acord CE 24/2021 estableix el 
següent: 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. 

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

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. 
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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 

  
 
Acord 16/2021, de 13 d’abril, del Plenari 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. 
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 36/2021 pres en la reunió del Consell de Govern de 17 de març de 2021, en virtut del qual 

s’acorda 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. 
 
Vist que en la Comissió Econòmica del Consell Social de 26 de març s'ha pres l’acord CE 24/2021 estableix el 
següent: 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. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions i documentació continguda en la part expositiva,  
 
 S’acorda 
 

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. 
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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 17/2021, de 13 d’abril, del Plenari del Consell Social 
 

Exposició de motius 
 

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

Vist l’article 28.2.e del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Vist que el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net, i la memòria econòmica de l’exercici 
2019 de la Fundació Wassu han estat aprovats en la reunió del Patronat de la Fundació de 10 de desembre de 2020. 
(document1) 
 

Vist que en la Comissió Econòmica del Consell Social de 26 de març es pren l’acord CE 29/2021 estableix el següent: 
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. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  
 
S'acorda 
 
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 18/2021, de 13 d’abril, del Plenari 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 
(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).  
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• 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 34/2021 pres en la reunió del Consell de Govern de 17 de març de 2021, en virtut del qual s’acorda 
autoritzar la cessió d’ús al Consorci Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals d’uns espais. 
 

Vist que en la Comissió Econòmica del Consell Social de 26 de març és pren l’acord CE 32/2021 estableix el següent: 
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. 

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

 
S’acorda 
 
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. 

• 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). 
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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 19/2021, de 13 d’abril, del Plenari del Consell Social 

 
Exposició de motius 
 
Vist el tancament provisional del pressupost de la UAB finalitzat a 31 de desembre de 2020. 
 

Vista que en la Comissió Econòmica de 26 de març es pren l’acord CE 38/2021 estableix el següent: 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. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
S’acorda 
 

El Ple del Consell Social es dóna per assabentat de la previsió de tancament del pressupost de la UAB corresponent 
a l’exercici 2020. 
 
 
Acord 20/2021, de 13 d’abril, del Plenari del Consell Social 
 

Exposició de motius 
 
Vist l’article 89.c de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya.  
 
Vist l’article 64.l dels Estatuts de la UAB. 
 
Vist l’article 29.2.c del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 

 
Vist l’acord 19/2021 pres en la reunió del Consell de Govern de 17 de març de 2021 en el qual s’acorden els “Criteris 
bàsics per a l’elaboració del Pressupost de la UAB 2021”. 
 
Vist que en la Comissió Econòmica del Consell Social de 26 de març s'ha pres l’acord CE 33/2021 estableix el 
següent: 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.  
 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  
 
S'acorda 
 
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. 
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Acord 21/2021, de 13 d’abril, del Plenari del Consell Social 

 
Exposició de motius 
 
Vist l’article 89.f de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 
 
Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB. 

 
Vist l’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). 
 
Vist que en la Comissió Econòmica del Consell Social de 26 de març s'ha pres l’acord CE 34/2021 estableix el 
següent: 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. 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  
 
Proposta d’acord 
 
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. 

  
 
Acord 22/2021, de 13 d’abril, del Plenari del Consell Social 
 
Exposició de motius 

 
Vist l’informe de la Fundació Parc de Recerca UAB (PRUAB) tramès per la mateixa Fundació . 
 
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 donar-se per 
assabentat de l’informe de la Fundació Parc de Recerca UAB.  

 
Vist que en la Comissió Econòmica del Consell Social de 26 de març s'ha presentati l’informe del PRUAB, i que es 
considera d’interès que en el plenari també es tracti aquesta informació. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  
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S’acorda 
 
El Ple del Consell Social es dóna per assabentat de l’informe de la Fundació Parc de Recerca UAB. 

 
 

I.2. Comissions del Consell Social 
 
 

I.2.1. Comissió Universitat-Empresa 
[tornar a l’índex] 

 
Acord 1/2021, de 21 d’abril, de la Comissió Universitat-Empresa del Consell Social 

 

S’acorda 
 

Aprovar l'acta de la reunió de la Comissió Universitat-Empresa del Consell Social del dia 19 d'octubre de 2020. 
  
 
 

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

 
Acord 45/2021, de 28 d’abril, del Consell de Govern 
 

Aprovar l’acta de la sessió anterior del dia 17 de març de 2021.  
 
 
Acord 46/2021, de 28 d’abril, del Consell de Govern 

 
Vistos els criteris bàsics per a l'elaboració del pressupost de la UAB per a l'any 2021 aprovats pel Consell de Govern 
en data 17 de març de 2021. 

 
Vist que els criteris bàsics per a l’elaboració del pressupost per a l’exercici 2021 han estat aprovats pel Ple del 
Consell Social en la sessió del dia 13 d’abril de 2021. 
 
Atès que està previst que  la Comissió d’Economia i d’Organització en sessió del  dia  22 d’abril de 2021 informi 
sobre el projecte de pressupost de la UAB per a l’exercici de 2021. 
 

Atès que l'article 64.l) dels Estatuts de la UAB estableix que correspon al Consell de Govern elevar al Consell Social 
la proposta de pressupost anual, i que l'article 212 disposa que la Gerència elabora l'avantprojecte de pressupost, 
d'acord amb les directrius de l'Equip de Govern i dels criteris bàsics aprovats pel Consell de Govern i pel Consell 
Social. 
 
Vist l’article 3, lletra p) del Reglament de Consell de Govern, pel que fa a les competències de l’esmentat òrgan, 

precepte que determina que li correspon aprovar el projecte de pressupost de la Universitat per al seu tràmit al 
Consell Social.  
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector d’Economia, el Consell de Govern 
ha adoptat els següents  

 
ACORDS 
 
PRIMER.  Aprovar el projecte de Pressupost de la UAB per a l’exercici de 2021, que s’annexa.[Document] 

 
SEGON. Elevar aquesta proposta al Consell Social perquè  exerceixi les seves competències en matèria 
pressupostària. 

 

TERCER. Comunicar els anteriors acords al gerent per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los 
efectius. 
 

http://www.uab.cat/doc/Projecte_Pressupost_2021_CG280421
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Acord 47/2021, de 28 d’abril, 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 21 d’abril 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 grau següents: 
 

- Estudis d’Anglès i Clàssiques  
- Estudis d’Anglès i Francès  

 
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 48/2021, de 28 d’abril, del Consell de Govern 

 
Vista la petició de creació d’un títol de màster universitari i després de revisada la documentació justificativa 
corresponent que acredita que la proposta reuneix els requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus de 
títols. 

 
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
 
Vist el que disposa l'article 64.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 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. 
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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 21 d’abril 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 del títol de màster universitari següent: 
 

- Mediació Familiar i en els Àmbits del Dret Privat  

 

SEGON.- Elevar l'aprovació de la creació del títol 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 49/2021, de 28 d’abril, del Consell de Govern 
 
Vistes les peticions de creació de títols de màster propi i de 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 21 d’abril de 2021. 
 

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

el Consell de Govern ha adoptat els següents 
 

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

- Màster en Feminismes Jurídics. Teories i Pràctiques Feministes del Dret  
 
SEGON. Aprovar la creació dels títols de diploma de postgrau següents: 
 

- Diploma de postgrau en Neuropsicologia i Neurologia de la Conducta Forense  
- Diploma de postgrau en Gestió i Preservació Documents Audiovisuals i Sonors  

 

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

 
CINQUÈ. Comunicar els presents acords a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius 
 
 
Acord 50/2021, de 28 d’abril, del Consell de Govern 

 
Vist l’article 2 apartat 3 del Reial Decret 1086/1989, de 28 d’agost, sobre retribucions del professorat universitari 
que regula el complement per l’exercici de càrrecs acadèmics. 
 
Vist el Decret 405/2006, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les retribucions addicionals del personal docent i 

investigador funcionari i contractat de les universitats públiques de Catalunya. 
 

Vist que en data 5 de març de 2014 el Consell de Govern va aprovar la Normativa en Matèria de  càrrecs acadèmics 
de direcció i de gestió de la UAB i que va ser modificada per acords de Consell de Govern de 12 de juny de 2014,  
de 19 de març de 2015, 16 de març de 2016, 5 de desembre de 2018,  de 30 de gener de 2020 i 30 de setembre 
de 2020. 
 
Vista  la necessitat d’adaptar la normativa vigent pel que fa a la regulació continguda a l’article 5 relativa a la 
proposta de nomenaments i cessaments dels càrrecs de l’estructura variable. 

 
Atès que està previst que la Comissió d’Economia i d’Organització informi en sessió  de 22 d’abril de 2021 sobre 
la proposta de modificació de la Normativa en matèria de càrrecs acadèmics de direcció i  de gestió. 
 
Atès que l'article 64.d) dels Estatuts de la UAB estableix que correspon al Consell de Govern aprovar la normativa 
en matèria d’organització i planificació de l’administració  i dels recursos humans de la UAB. 

 
Vist l’article 3, lletra d) del Reglament de Consell de Govern, pel que fa a les competències de l’esmentat òrgan, 
precepte que determina que li correspon aprovar la normativa en matèria d’organització i planificació de 
l’administració  i dels recursos humans de la UAB. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector d’Economia, el Consell de Govern 
ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER. Aprovar  la proposta de modificació de la Normativa en matèria de càrrecs acadèmics de gestió i de 
direcció de la UAB, que s’annexa. [Document] 

 

SEGON . Encarregar al vicerector d’Economia l'execució i el seguiment d'aquests acords. 
 
 
Acord 51/2021, de 28 d’abril, del Consell de Govern 
 

Vista la proposta del vicerector de Recerca i de Transferència de ratificació de la modificació del Reglament de règim 
intern de l’Escola de Doctorat de la UAB, aprovat pel Consell de Govern el 30 de gener de 2013. 
 
Atès que el Comitè de Direcció de l’Escola de Doctorat va modificar, en data 18 de març de 2021, els articles del 
Reglament referents a les funcions del càrrec de secretari acadèmic de l’Escola de Doctorat, degut a la supressió 
d’aquest òrgan; i l’article corresponent a les funcions de la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat per 
adaptar-lo a la normativa existent. 

 
Atès que l’article 36 del Reglament de règim intern de l’Escola de Doctorat de la UAB disposa que correspon al 
Comitè de Direcció aprovar les propostes de modificació del Reglament, les quals hauran de ser ratificades pel 
Consell de Govern. 

 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

http://www.uab.cat/doc/Modificacio_Normativa_carrecs_academics_CG280421
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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. Ratificar la modificació del Reglament de règim intern de l’Escola de Doctorat de la UAB, aprovat pel 
Consell de Govern el 30 de gener de 2013, en els termes annexes.  [Document] 
 
SEGON. Encarregar al vicerector de Recerca i de Transferència 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 52/2021, de 28 d’abril, del Consell de Govern 
 

Atès que el Centre de Lingüística Teòrica (CLT) és un centre d’estudis i de recerca creat per acord del Consell de 
Govern núm. 22/2006, de 4 de maig de 2006. 
 
Ates que en data  22 de març de 2021 el Consell del CER va acordar la modificació dels seus estatuts. 
 
Atès que la Comissió d’Investigació i la Comissió de Transferència de Coneixement i Projectes Estratègics  en sessió 
celebrada el dia  15 d’abril de 2021 va informar favorablement del  la modificació de l’esmentat reglament. 

 
Atès que l'article 64.a) dels Estatuts de la UAB estableix que correspon al Consell de Govern la ratificació dels 
reglaments els centres de recerca propis de la UAB un cop hagin estat aprovats pels seus respectius òrgans de 
govern. 
 
Vist l’article 3, lletra a) del Reglament de Consell de Govern, pel que fa a les competències de l’esmentat òrgan, 

precepte que determina que li correspon la ratificació dels reglaments els centres de recerca propis de la UAB un 
cop hagin estat aprovats pels seus respectius òrgans de govern. 
 
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.  Ratificar proposta de modificació dels estatuts del Centre de Lingüística Teòrica (CLT), en els termes que 
s’annexa. [Document] 

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

 

TERCER. Comunicar els anteriors acords al Centre de Lingüística Teòrica. 
 
 
Acord 53/2021, de 28 d’abril, del Consell de Govern 
Atès que en data 20 de juny de 2014, el Patronat de la FUAB va acordar la creació de l'Escola Fundació Universitat  

Autònoma  de Barcelona-Formació (fUABf) la qual té la condició de centre adscrit a la UAB per a l'organització, la 
gestió i impartició de la formació no subvencionada que ofereix la UAB, en tots els seus àmbits de coneixement. 
 
Atès que la UAB i la FUAB estan tramitant la formalització d’un conveni de col·laboració l'objecte del qual sigui la 
col·laboració institucional per tal que la FUAB, a través de la fUABf, pugui desenvolupar aquesta activitat docent.  
 
Atès que, en el marc de l’esmentat conveni, la UAB cedirà l'ús temporal, no exclusiu, d’instal·lacions i espais a la 

FUAB, cada curs acadèmic, per tal que els destini a l’activitat formativa de la fUABf, així com, a les activitats que hi 
puguin estar directament relacionades. 
  
Vist allò que disposa l’article 92 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.  

http://www.uab.cat/doc/Modificacio_Reglament_Escola_Doctorat_CG280421
http://www.uab.cat/doc/Modificacio_Estatuts_Centre_Linguistica_Teorica_CG280421
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Vista la conformitat de la Gerència i del Gabinet Jurídic.    
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del  vicerector d’Economia, el Consell de Govern 
ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER. Autoritzar la cessió d'ús d’aules, en els següents termes: 

 
- Objecte: Aules  per al desenvolupament d’activitat acadèmica teòrica i pràctica, subjecte a la disponibilitat de 

la Universitat Autònoma de Barcelona.   
 

- Cànon: Els establerts en cada moment pel Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona.  

 
- Despeses de manteniment: No n’hi ha.    

 
- Termini de duració: El del conveni de col·laboració per a la participació del professorat de la Universitat 

Autònoma de Barcelona a la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona i la gestió dels espais en el marc de 
l’activitat de l’Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona-Formació.  

 
Abans de l’inici de cada curs acadèmic i amb temps suficient, la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona 
haurà de presentar davant la Universitat Autònoma de Barcelona sol·licitud d’espais amb la previsió de les seves 

necessitats per al curs corresponent.  
 

- Destinació: Activitat acadèmica de l’Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona-Formació.  
 
SEGON. Autoritzar al rector, o persona en qui delegui, 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. 
 
TERCER. Elevar aquest acord al Consell Social per a la seva aprovació, si escau. 
 
QUART. Encarregar el Vicerector d’Economia i de Campus 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 la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona.  
 
 
Acord 54/2021, de 28 d’abril, del Consell de Govern 
 

Atès que la UAB vol formalitzar amb HILL’S PET NUTRITION ESPAÑA, S.L. un conveni de cessió d’ús d’espais, en els 

següents termes:   

- Objecte: 120 x 100 cm (1,2 m2) ubicats en el passadís de la planta primera del vestíbul V1 de la Facultat de 

Veterinària.  
- Cànon: 500 euros, més IVA a la primera anualitat. Les successives anualitats se li aplicarà els preus aprovats 

pel Consell Social. 
- Despeses de manteniment: No n’hi ha.     
- Termini de duració: 12 mesos, prorrogables expressament per 3 períodes consecutius anuals.   
- Destinació: instal·lar una vitrina no fixa on pugi exposar informació sobre els seus programes i productes. 

 
Vist allò que disposa l’article 92 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 de la Gerència i del Gabinet Jurídic.    

 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector d’Economia, el Consell de Govern 

ha adoptat els següents   
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ACORDS 
 
PRIMER. Autoritzar la cessió d'ús d’espais a  HILL’S PET NUTRITION ESPAÑA, S.L. un conveni de cessió d’ús d’espais, 

en els següents termes:  

- Objecte: 120 x 100 cm (1,2 m2) ubicats en el passadís de la planta primera del vestíbul V1 de la Facultat de 

Veterinària.  
- Cànon: 500 euros, més IVA a la primera anualitat. Les successives anualitats se li aplicarà els preus aprovats 

pel Consell Social. 

- Despeses de manteniment: No n’hi ha.     
- Termini de duració: 12 mesos, prorrogables expressament per 3 períodes consecutius anuals.   
- Destinació: instal·lar una vitrina no fixa on pugi exposar informació sobre els seus programes i productes. 

 
SEGON. Autoritzar al rector, o persona en qui delegui, 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. 
 
TERCER. Elevar aquest acord al Consell Social per a la seva aprovació, si escau. 
 
QUART. Encarregar el vicerector d’Economia 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 la HILL’S PET NUTRITION ESPAÑA, S.L. 
 
 
Acord 55/2021, de 28 d’abril, del Consell de Govern 
 

Atès que el Consorci Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB), amb el nom ‘Estudis 

Metropolitans’ va ser constituït l’any 1984 per la Corporació Metropolitana de Barcelona, la Universitat Autònoma de 
Barcelona i la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona i posteriorment, es van adherir 
l’Ajuntament de Barcelona, la Universitat de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya, el Consorci de la 
Zona Franca, la Federació de Municipis de Catalunya i, finalment, la Diputació de Barcelona, la  Generalitat de 
Catalunya i de la Universitat Pompeu Fabra.   

  
Atesa la entrada en vigor la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, que regula de manera detallada el règim dels consorcis de dret públic; el Reial decret 
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, i la 
Llei 31/2010, de 3 d’agost, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.  
 
Atès que els interessos i les necessitats de les administracions públiques consorciades van exigir que el Consorci 

focalitzés les seves activitats en els aspectes que podien contribuir millor al procés d’anàlisi i presa de decisions dels 
ens públics que l’integren. Aquests motius van impulsar la darrera modificació dels estatuts, aprovada al Consell de 
Govern de l’IERMB el 13 de desembre de 2013 i publicada al BOPB de data 9 de juliol de 2014.  

 
Atès que en l’actualitat, la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, així com la Llei 9/2017, de 
8 de novembre, de contractes del sector públic, revisen la naturalesa, l’activitat i les vies de relació dels consorcis 
amb les seves entitats membres i, especialment, amb la seva administració d’adscripció, i també estableixen la 

necessitat d’una ordenació competencial que faciliti el desenvolupament òptim del seu objecte, la qual cosa requereix 
una nova actualització dels estatuts del Consorci. 
 
Atès que en data 24 de març de 2021, el Consell de Govern de l’IERMB va aprovar la modificació dels Estatuts. 
  
Vist l’article 64.t) dels estatuts que estableix com a competència del Consell de Govern proposar al Consell Social la 

modificació d’entitats jurídiques per a la promoció i desenvolupament dels fins de la Universitat i l’article 88.e) de la 
1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya que és competència del Consell Social aprovar la modificació 
d’entitats jurídiques per a la promoció i el desenvolupament de les finalitats de la universitat.   
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, el Consell de Govern ha adoptat els següents 
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ACORDS 
 
PRIMER.- Ratificar els acords del Consorci Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB) de 24 

de març de 2021 pel qual es modificà els seus estatuts en els termes del document annex. [Document] 
 
SEGON.- Encarregar a la secretària general 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 Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona 
(IERMB). 

 
 

 

I.4. Comissions del Consell de Govern 
 

I.4.1. Comissió d’Afers Acadèmics 
[tornar a l’índex] 

  
Acord 037/2021, de 21 d'abril de 2021, Comissió d'Afers Acadèmics 
 

 

ACORDS 
 

Aprovar l'acta de la sessió de 3 de març de 2021 
   

  
Acord 038/2021, de 21 d'abril de 2021, Comissió d'Afers Acadèmics 
 

Vistes les diverses peticions de creació de títols de màster i de diplomes de postgrau propis 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 de títols de Màster propi i de Diploma de Postgrau.  
 
Segon. Elevar aquest acord al Consell de Govern perquè l’aprovi, si escau. 
  

  

Acord 039/2021, de 21 d'abril de 2021, Comissió d'Afers Acadèmics 
 

Vistes les propostes d’aprovació i de modificació de plans d’estudis de màster propi i de diploma de postgrau 

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

http://www.uab.cat/doc/Modificacio_Estatuts_IERMB_CG280421
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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 el què disposa l’article 230 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 els plans d’estudis dels títols de màster. 
  

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 del màster següent, amb la condició 
que els òrgans competents aprovin el títol corresponent: 
- Màster en  Feminismes Jurídics. Teories i Pràctiques Feministes del Dret  

Segon. Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la creació del pla d’estudis dels Diplomes de Postgrau següents, 
amb la condició que els òrgans competents aprovin el títol corresponent: 
- Diploma de Postgrau en Neuropsicologia i Neurologia de la Conducta Forense   

- Diploma de Postgrau en Gestió i Preservació Documents Audiovisuals i Sonors  
Tercer. Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la modificació del pla d’estudis del màster propi següent: 
- Màster en Metròpoli en Estudis Urbans i Metropolitans  
Quart. Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la modificació del pla d’estudis del Diploma de Postgrau 

següent: 
- Diploma de Postgrau en Medicina d'Emergències i Cures Intensives en Petits Animals (semipresencial)  
Cinquè . Encarregar a la Vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent l’execució i el seguiment d’aquests acords. 
Sisè. Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per fer-los efectius. 
  

  
Acord 040/2021, de 21 d'abril 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 persona que exerceix la direcció de l’Escola de Postgrau i que la comissió del Consell de Govern 
amb competències sobre l’ordenació acadèmica dels estudis de postgrau ha de ser informada periòdicament sobre 
les propostes aprovades. 

 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
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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 041/2021, de 21 d'abril de 2021, Comissió d'Afers Acadèmics 
 

Vista la proposta del vicerector de Relacions Internacionals d’aprovació dels nous cursos del Programa Study Abroad 
Pre-established, per al curs acadèmic 2021-2022, següents: 1) Foundation Year Programme; 2) Business & 

Management Programme; 3) Gap Year Programme. 
 
Vist el Programa Study Abroad de la UAB, aprovat per acord de la Subcomissió de Grau de 24 d’abril de 2007, amb 
l’objectiu de fomentar la internacionalització d’aquesta Universitat i que estableix, entre d’altres, que el Consell 
Acadèmic del Programa Study Abroad revisarà i proposarà l’aprovació dels continguts, plans d’estudis, horaris de 
classe i calendaris d’exàmens dels diferents ensenyaments del programa. 
 

Atesa la necessitat d’implementar i d’ampliar l’oferta de cursos del Programa Study Abroad Pre-established per al 
curs acadèmic 2021-2022. 
 
Vist l’acord de la comissió d’Estudis de Grau de 26 de juliol de 2011, pel qual s’estableix que aquest és l’òrgan 
encarregat de l’aprovació d’aquests cursos.  
 
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 els cursos del Programa Study Abroad Pre-established, per al curs acadèmic 2021-20122, següents: 
 
1) Foundation Year Programme  

2) Business & Management Programme  
3) Gap Year Programme. 
 
Segon. Encarregar al vicerector de Relacions Internacionals l’execució 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. 
  

   
Acord 042/2021, de 21 d'abril 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 grau que han estat presentats 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 
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 

http://www.uab.cat/doc/Informacio-sobre-nova-creacio-cursos-especialitzacio-210421
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competències de la Comissió d'Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que haurà 
d'aprovar el Consell de Govern sobre l’aprovació d'ensenyaments i títols primer cicle. 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

Primer. Informar favorablement sobre la creació del títols de grau següents: 
• Estudis d’Anglès i Clàssiques 
• Estudis d’Anglès i Francès 

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

   
Acord 043/2021, de 21 d'abril de 2021, Comissió d'Afers Acadèmics 
 

Vista 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 Clàssiques  
• Estudis d’Anglès i Francès  

 
Segon. Encarregar a la vicerectora de Qualitat i de Programació 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 044/2021, de 21 d'abril 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. 
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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:  
• Facultat de Traducció i d’Interpretació 

 
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 045/2021, de 21 d'abril 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 del títol de Màster Universitari 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 
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
 
Vist el que disposa el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 
universitaris oficials. 
 

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

el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011 i les seves posteriors 
modificacions, sobre la creació i modificació de títols de màster universitari. 
 
Vist l'article 12.4.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 10 de desembre de 2020, pel que fa a les 

competències de la Comissió d'Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que haurà 
d'aprovar el Consell de Govern sobre creació d'ensenyaments i títols de segon cicle. 

 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

Primer. Informar favorablement sobre la creació del títol de màster universitari següent: 
• Mediació Familiar i en els Àmbits del Dret Privat  

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

   
Acord 046/2021, de 21 d'abril de 2021, Comissió d'Afers Acadèmics 
 

Vista la proposta de memòria de màster universitari presentat pel centre corresponent, i després de revisada la 
documentació justificativa corresponent que acredita que la proposta reuneix els requisits exigits per a la seva 

aprovació. 
 
Atesa la necessitat d’implementar la proposta que es presenta per tal de satisfer la demanda d’aquest estudi. 
 
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 
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a l’obtenció de títols de segon cicle i informar-ne al Consell Social, així com aprovar les modificacions derivades de 
l’aplicació. 
 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

Primer. Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la memòria del títol de màster universitari següent: 
 

• Mediació Familiar i en els Àmbits del Dret Privat   
 
Segon. Encarregar a la vicerectora de Qualitat i d’Acreditació Acadèmica l’execució i el seguiment de l’acord primer. 
 
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. 
  

  
Acord 047/2021, de 21 d'abril de 2021, Comissió d'Afers Acadèmics 
 

Vista la proposta de la vicerectora de Qualitat i d’Acreditació Acadèmica de modificar els criteris de programació dels 
estudis oficials de la UAB.  
 
Vist que els criteris de programació dels estudis oficials de la UAB van aprovats en data 11 de novembre de 2017, i 
modificats en data 23 d’octubre de 2018. 
 
Vista la necessitat de modificar el punt 2 del document de criteris de programació dels estudis oficials de la UAB per 

tal de cobrir la deficiència detectada en relació amb la possibilitat de fer docència amb conferenciants en els màsters 
universitaris. 
 

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

Vist l'article 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 la modificació parcial del punt 2 del document de criteris de programació dels estudis oficials de la 
UAB en el sentit d’afegir el paràgraf següent:  
“El percentatge d’hores presencials que es poden cobrir amb conferenciants convidats en la docència d’un màster 
és del 20% del total d’hores presencials impartides (sense tenir en compte les assignatures supervisades). En tot 

cas, només de manera totalment excepcional per a situacions ja existents, i amb autorització del vicerectorat 
encarregat de la programació docent, aquest percentatge pot arribar al 25%”. 
 
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 048/2021, de 21 d'abril de 2021, Comissió d'Afers Acadèmics 
 

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. 
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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. 
  

   

Acord 049/2021, de 21 d'abril 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. 
 

 

I.4.2. Comissió d’Alumnat i d’Ocupabilitat 
[tornar a l’índex] 

 
Acord 004/2021, de 15 d'abril de 2021, Comissió d'Alumnat i Ocupabilitat 
 

ACORDS 
 

Aprovació de l'acta de la sessió de 21 de gener de 2021. 
  

  
Acord 005/2021, de 15 d'abril de 2021, Comissió d'Alumnat i Ocupabilitat 
 

http://www.uab.cat/doc/Reconeixement-Cicles-Formatius-Grau-Superior-per-credits-estudis-grau-curs20-21-210421
http://www.uab.cat/doc/Concessio-premis-extraordinaris-titulacio-per-delegacio-del-Consell-Govern-210421
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Vista la proposta del vicerectora d’Alumnat i Ocupabilitat. 
  
Atès que el Text refós de les normatives complementàries de les normes de caràcter general aplicables a l’alumnat 

de la Universitat Autònoma de Barcelona, aprovat per acord del Consell de Govern de 13 de juliol de 2011, estableix 
la normativa bàsica que ordena les diferents convocatòries d’ajuts de col·laboració amb la UAB. 
 
Vist l’article 8 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions de Consell de Govern de la UAB, 
segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de 15 de juliol de 2009, pel què fa a les competències 
de la Comissió d’Alumnat i d’Ocupabilitat. 

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar el Programa d’ajuts a l’estudi de la Universitat Autònoma de Barcelona per al curs 2021-2022, 
composta per les següents convocatòries: [Document] 

 
3.1. Estades de pràctiques. 
 
3.2. Convocatòria d’ajuts a l’estudi per a situacions d’emergència: Programa finestreta.  
 
3.3. Convocatòria d’ajuts #UABRefugi.  
  

3.4. Convocatòria de beques Salari Ítaca-Banco Santander per a alumnes de Grau.  
  
3.5. Convocatòria d’ajuts per estades i treballs de camp.  

3.6. Convocatòria de beques “Santander Tecnologia/Conecta”.  
 
3.7. Convocatòria de beques “Santander Progreso”.  
  

3. 8. Convocatòria de beques diverses.  
 
 
SEGON - Encarregar a la vicerectora d’Alumnat i d’Ocupabilitat l’execució i seguiment d’aquests acords. 
 
TERCER- Comunicar els presents acords a la vicegerent competent en aquesta matèria, per tal que porti a terme les 

mesures necessàries per a fer-los efectius. 
  

 . 

I.4.3. Comissió d’Economia i d’Organització 
[tornar a l’índex] 

  
Acord 022/2021, de 22 d'abril de 2021, Comissió d'Economia i d'Organització 
 

 

ACORDS 
 

Aprovar acta de la sessió de 10 de març de 2021 
  

  
Acord 023/2021, de 22 d'abril de 2021, Comissió d'Economia i d'Organització 
 

Vistos els criteris bàsics per a l'elaboració del pressupost de la UAB per a l'any 2021 aprovats pel Consell de Govern 
en data 17 de març de 2021. 
 
Atès que l'article 64.l) dels Estatuts de la UAB estableix que correspon al Consell de Govern elevar al Consell Social 

la proposta de pressupost anual, i que l'article 212 disposa que la Gerència elabora l'avantprojecte de pressupost, 
d'acord amb les directrius de l'Equip de Govern i dels criteris bàsics aprovats pel Consell de Govern i pel Consell 
Social. 

http://www.uab.cat/doc/Convocatoria-Ajuts-Estudi-curs-academic21-22-150421
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Vist l'article 10.4 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, que estableix que li correspon 

informar les propostes que haurà d'aprovar el Consell de Govern sobre el projecte de pressupost anual. 

 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Informar favorablement el projecte de pressupost de la UAB per a l'any 2021.  
 
SEGON.- Elevar aquesta proposta al Consell de Govern i al Consell Social perquè exerceixin les seves competències. 
 
TERCER.- Encarregar al  vicerector d’Economia l'execució i el seguiment d'aquests acords. 

 
QUART.- Comunicar els anteriors acords al Gerent, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer efectiu 
el present acord 
  

  
Acord 024/2021, de 22 d'abril de 2021, Comissió d'Economia i d'Organització 
 

Vista la proposta de la Gerència en relació amb la informació  sobre la programació del  Pla d’Inversions Universitàries 

corresponent a l’exercici de 2021. 
 
Atès que el document presentat conté informació relativa a les quantitats programades per a l’exercici  de 2021.  
 
Vist l'article 120 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'Universitats de Catalunya, que preveu que el pla d'inversions 
universitàries és l'instrument específic per a finançar les infraestructures i els equipaments de les universitats 
públiques que es requereixen per a l'execució de la programació universitària a Catalunya. 

 
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’inversions. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER. Aprovar de la proposta de programació del PIU 2021.[Document] 

 
SEGON. Encarregar al vicerector d’Economia  i a la vicerectora de Campus, Territori i Sostenibilitat l'execució i el 
seguiment d'aquests acords. 
  

   

Acord 025/2021, de 22 d'abril de 2021, Comissió d'Economia i d'Organització 
 

Vista la proposta de la Gerència en relació amb la informació  sobre el seguiment del Pla  d’Inversions Universitàries 

per a l’exercici de 2020. 
 
Vist que la  Comissió d’Economia i d’Organització va aprovar en sessió de data 4 de març de 2020 el Pla d’Inversions 
Universitàries pel 2020. 
 
Vist l'article 120 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'Universitats de Catalunya, que preveu que el pla d'inversions 
universitàries és l'instrument específic per a finançar les infraestructures i els equipaments de les universitats 

públiques que es requereixen per a l'execució de la programació universitària a Catalunya. 
 
Vist l'article 10, apartat1, lletra b)  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 del pla pluriennal d’inversions. 

 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

http://www.uab.cat/doc/Informacio-sobre-Programacio-Pla-Inversions-Universitaries-2021-220421
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ACORDS 
 

PRIMER. Aprovar el seguiment de l’execució del Pla d’Inversions Universitàries pel  2021. [Document] 

 
SEGON. Encarregar al vicerector d’Economia i a la vicerectora de Campus, Territori i Sostenibilitat  l'execució i el 
seguiment d'aquests acords. 
  

   
Acord 026/2021, de 22 d'abril de 2021, Comissió d'Economia i d'Organització 
 

Atès que la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals preveu a l'article 15 que l'empresari 
aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció previst a la llei d'acord amb els principis d'evitar 
els riscos, d'avaluar els riscos que no es puguin evitar, i de combatre els riscos en origen, entre d'altres.  
 

Vista la normativa de prevenció de riscos laborals a la UAB, aprovada per acord del Consell de Govern de data 19 
de desembre de 2007 pel que fa a les mesures preventives necessàries.  

 
Vista la proposta de convocatòria 01/2020 per a la concessió d’ajuts a millorar la prevenció de riscos laborals als 
laboratoris  de la UAB per a l’any 2021. 
 
Atès que la Universitat Autònoma de Barcelona, després d'identificar i valorar els riscos existents en cada lloc de 
treball, ha d'aplicar les mesures preventives necessàries, i és en aquest sentit que es convoca un ajut propi destinat 
a millorar la prevenció de riscos als laboratoris, tant de recerca com de docència.  

 
Vist l'article 10, 1 lletra d) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB,  pel que fa a les competències de la Comissió d'Economia i d'Organització en matèria d'aprovació i 
resolució d'assumptes derivats de l'aplicació de normatives aprovades pel Consell de Govern en matèria econòmica 
i d'administració i d’organització.  
 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la convocatòria 01/2021 per a la concessió d’ajuts destinats a la millora la prevenció de riscos als 
laboratoris de la UAB per a l’any 2021.[Document] 

 
SEGON.- Encarregar a l’Àrea de Prevenció i Assistència l'execució i el seguiment d'aquests acords 
  

  
Acord 027/2021, de 22 d'abril de 2021, Comissió d'Economia i d'Organització 
 

Atès que la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals preveu a l’article 15 que l’empresari 
aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció previst a la llei d’acord amb els principis d’evitar 
els riscos, d’avaluar els riscos que no es puguin evitar,  i de combatre els riscos en origen, entre d’altres.  

  
Vista la normativa de prevenció de riscos laborals a la UAB, aprovada per acord del Consell de Govern de data 19 
de desembre de 2007 pel que fa a les funcions i responsabilitats en matèria preventiva. 
   

Atès que la Universitat Autònoma de Barcelona, després d’identificar i valorar els riscos existents en cada lloc de 
treball, ha d’aplicar les mesures preventives necessàries. Entre aquestes, està la de facilitar al personal els equips 
de protecció individual (EPI) quan els riscos no es puguin evitar o reduir suficientment per mitjans tècnics de 
protecció col·lectiva o mesures, mètodes o procediments d’organització del treball.  
  
Vista la proposta de convocatòria 02/2021 per a la compra d’equips de protecció individual per a l’any 2020  per a 

la compra d’equips de protecció individual (EPI) per a l’any 2021. 
 
Vist l'article 10.1 lletra d) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, pel que fa a les competències de la Comissió d’Economia i d’Organització, pel que fa a l’aprovació i 
resolució d’assumptes derivats de l’aplicació de normatives aprovades pel Consell de Govern en matèria econòmica 

i d’administració i d’organització. 
 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

http://www.uab.cat/doc/Informacio-Seguiment-execucio-del-Pla-Inversions-Universitaries-2020-20421
http://www.uab.cat/doc/Convocatoria-1-2021-per-concessio-ajuts-destinats-millorar-prevencioRiscosLaborals21-220421
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ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la convocatòria 02/2021 per a la compra d’equips de protecció individual (EPI) per a l’any 
2021.[Document] 
 

SEGON.- Encarregar a l’Àrea de Prevenció i Assistència l'execució i el seguiment d'aquests acords. 
  

   
Acord 028/2021, de 22 d'abril 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, de 22 de gener de 2021 i 10 de març 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 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 029/2021, de 22 d'abril de 2021, Comissió d'Economia i d'Organització 
 

Vista la proposta d’aprovació de les modificacions de crèdit de data 31 de març 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  i 10 de març 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. 

 

http://www.uab.cat/doc/Convocatoria2-2021-concessio-ajuts-compra-equips-proteccioIndividualper2021-220421
http://www.uab.cat/doc/Aprovacio-modificacions-credit-31-desembre-2020-220421
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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 març de 2021.[Document] 

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

   
Acord 030/2021, de 22 d'abril de 2021, Comissió d'Economia i d'Organització 
 

Vist el Certificat del vicerector d’Economia d’existència de crèdit suficient per atendre la despesa corresponent a la 
pròrroga de la contractació núm. 13/2015 de subministrament de l’equipament i llicències pel control d’accés a la 
xarxa i la gestió de l’adreçament IP de la Universitat Autònoma de Barcelona. 
 
Vist el que estableix la base d’execució 22 del pressupost de la UAB per al 2019, aprovat per Acord consell de Govern 
de 5 de desembre de 2019 i per Acord de Consell Social de 19 de desembre de 2019.  
 

Vist l’Acord de Consell de Govern de 10 de desembre de 2020 i l’Acord de 17 de desembre de 2020 del Consell Social  
mitjançant els quals s’aproven la pròrroga del pressupost de la UAB 2019 fins a l’aprovació del pressupost UAB 2021. 
 
Vist el que disposen els articles 47 i 47 bis i 73,2 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària 
pel que fa als compromisos de despeses de caràcter pluriennal i l’existència de crèdit pressupostari suficient per 
atendre-les. 
 

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

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

ACORDS 
 

PRIMER. Aprovar la proposta de despeses pluriennals corresponent a la pròrroga de la contractació núm. 13/2021 

de subministrament de l’equipament i llicències pel control d’accés a la xarxa i la gestió de l’adreçament IP de la 

Universitat Autònoma de Barcelona. 
 
SEGON.  Elevar aquest acord al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències. 

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

seguiment d’aquests acords. 
  

  
Acord 031/2021, de 22 d'abril de 2021, Comissió d'Economia i d'Organització 
 

Vist el Certificat del vicerector d’Economia d’existència de crèdit suficient per atendre la despesa corresponent a la 
pròrroga de la contractació núm. 16/2015 de Servei d’estabulació del CBATEG de la Universitat Autònoma de 
Barcelona. 
 

Vist el que estableix la base d’execució 22 del pressupost de la UAB per al 2019, aprovat per Acord consell de Govern 

de 5 de desembre de 2019 i per Acord de Consell Social de 19 de desembre de 2019.  
 

http://www.uab.cat/doc/Aprovacio-modificacions-credit-31-març-2021-220421
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Vist l’Acord de Consell de Govern de 10 de desembre de 2020 i l’Acord de 17 de desembre de 2020 del Consell Social  
mitjançant els quals s’aproven la pròrroga del pressupost de la UAB 2019 fins a l’aprovació del pressupost UAB 2021. 
 

Vist el que disposen els articles 47 i 47 bis i 73,2 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària 
pel que fa als compromisos de despeses de caràcter pluriennal i l’existència de crèdit pressupostari suficient per 
atendre-les. 
 
Vist el que disposa l’article 116.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, el qual 
estableix literalment: “Asimismo, deberá incorporarse el certificado de existencia de crédito o, en el caso de 

entidades del sector público estatal con presupuesto estimativo, documento equivalente que acredite la existencia 
de financiación, y la fiscalización previa de la intervención, en su caso, en los términos previstos en la Ley 47/2003, 
de 26 de noviembre, General Presupuestaria”. 
 
Vist l'article 10 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, 

segons la redacció donada per l’Acord de Consell de Govern de 13 de desembre de 2017 pel que fa al procediment 
de simplificació del procediment d’aprovació de despeses pluriennals. 

 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER. Aprovar la proposta de despeses pluriennals corresponent a la pròrroga de la contractació núm. 16/2021 
de Servei d’estabulació del CBATEG de la Universitat Autònoma de Barcelona. 
 
SEGON.  Elevar aquest acord al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències. 

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

   
Acord 032/2021, de 22 d'abril 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 i que va ser modificada per acords de Consell de Govern de 12 de juny de 2014,  
de 19 de març de 2015, 16 de març de 2016, 5 de desembre de 2018,  de 30 de gener de 2020 i 30 d setembre de 

2020. 
 
Vista  la necessitat d’adaptar la normativa vigent pel que fa a la regulació continguda a l’article 5 relativa a la 

proposta de nomenaments i cessaments dels càrrecs de l’estructura variable. 
 
Vist l'article 10, 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 normatives que afecten 

a l’organització. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER. Informar favorablement de la proposta de modificació de la  Normativa en matèria de càrrecs acadèmics 
de gestió i de direcció de la UAB. 
 
SEGON. Elevar l’acord al Consell de Govern perquè exerceixi les seves competències. 

 
TERCER. Encarregar al vicerector d’Economia  l'execució i el seguiment d'aquests acords. 
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I.4.4. Comissió d’Investigació 
[tornar a l’índex] 

  
Acord 013/2021, de 15 d'abril de 2021, Comissió d'Investigació 
 

ACORDS 
 

Aprovar l'acta de la sessió de 16 de febrer de 2021. 
  

  
Acord 014/2021, de 15 d'abril de 2021, Comissió d'Investigació 
 

Vista la proposta del vicerector de recerca i de transferència 

 
Atès que l’Equip de Govern ha considerat l’oportunitat de continuar impulsant la captació i la retenció de talent 
investigador per potenciar les activitats de recerca en el conjunt dels àmbits de coneixement propis de la UAB. 

 
Vistes les bases de l’esmentada convocatòria establertes al document 1.  
 
Vist l’article 16.1.a) de la normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons redacció de 10 de desembre  de 2020, en virtut de les quals correspon a la Comissió d’Investigació 
aprovar i resoldre les convocatòries d’ajuts de recerca.  

 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 

 

PRIMER.- Aprovar la Convocatòria d’ajuts de la UAB  per a la captació i la retenció del talent investigador a la 
Universitat Autònoma de Barcelona, d’acord amb les bases establertes. [Document] 
 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment d’aquests acords. 

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

   
Acord 015/2021, de 15 d'abril de 2021, Comissió d'Investigació 
 

Vist que la Universitat Autònoma de Barcelona considera que la publicació de revistes periòdiques de recerca de 

qualitat és una valuosa eina per a la transferència de coneixement i una important contribució al prestigi acadèmic 
i científic de la nostra institució. Amb l'objectiu d'incentivar la millora constant d'aquestes revistes i garantir la seva 
estabilitat econòmica, la UAB manté des de fa anys un programa específic d’ajuts econòmics a les revistes 

periòdiques de recerca. 
 
Vist que l'any 2014 es va posar en marxa un nou model d'ajuts basat en la signatura de contractes-programa 
vinculats al compliment d'objectius entre la UAB i aquestes revistes, amb la finalitat d'establir les bases per garantir 

un suport institucional estable que permetés a les revistes treballar per millorar gradualment els seus estàndards 
de qualitat, o per mantenir-los en cas que haguessin assolit un nivell de reconeixement òptim. 
 
Vist que a finals de 2020 s'ha complert el termini de venciment de la majoria de contractes-programa signats per la 
UAB amb les revistes.  
 

Atès que la competència sobre l'àmbit de revistes periòdiques de recerca recau actualment en la vicerectora 
d’Innovació i de Projectes Estratègics, que mitjançant la present convocatòria té la voluntat de mantenir el model 
de finançament basat en la signatura de contractes-programa vinculats a objectius per als propers quatre anys. 
 
Atès que l'actual convocatòria seguirà el model de finançament de les revistes a partir de la signatura d'un contracte-
programa vinculat al compliment d'objectius i que les revistes periòdiques de recerca hauran de complir el requisit 

de ser revistes científiques de recerca editades o coeditades per la UAB que estiguin reconegudes al Directori oficial 

de revistes científiques de la UAB, que garanteix que les revistes inscrites compleixen els requisits mínims 
imprescindibles per ser considerades publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona. 

http://www.uab.cat/doc/Aprovacio-convocatoria-Talent-2021-150421


BOUAB Núm. 194  -  Abril / 2021     pàg. 37 
 

 

Butlletí Oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona 

 
Atès que la vicerectora d’Innovació i de Projectes Estratègics signarà amb les revistes que obtinguin millor puntuació 
un contracte-programa per un període de 4 anys, on s'establiran els objectius que haurà de complir la revista i 

l'import anual de l'ajut, condicionat a l'aprovació de les dotacions econòmiques corresponents en el pressupostos 
anuals de la UAB. 
 
Atès que la quantitat assignada a cada revista serà resultat de l'aplicació dels criteris establerts per aquesta 
convocatòria. Tanmateix, durant la vigència del contracte-programa la revista haurà de complir els requisits 
establerts al punt 7 de la convocatòria, referents al compliment dels objectius i a la justificació dels ajuts. 

 
Atès que la quantitat màxima destinada a aquesta convocatòria és de 81.000 € per a l'any 2017. 
 
Vistes les bases de la convocatòria i del procediment d’assignació dels ajuts establerts als document 1 i document 
2. 

 
Vist l’article 16.1.a) de la normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 

UAB, segons redacció de 10 de desembre de 2020, en virtut de les quals correspon a la Comissió d’Investigació 
aprovar i resoldre les convocatòries d’ajuts de recerca.  
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la Convocatòria d’ajuts a la publicació de revistes periòdiques de recerca 2021-2024 amb un 
import màxim per l’any 2021 de 81.000 €, d’acord amb les bases i al procediment d’assignació dels ajuts establerts. 
[Document] 

 
SEGON.- Encarregar a la Vicerectora d’Innovació i de Projectes Estratègics el seguiment d’aquests acords. 
 

TERCER.- Comunicar els presents acords al director del Servei de Publicacions, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius 
  

  
Acord 016/2021, de 15 d'abril de 2021, Comissió d'Investigació 
 

Vista la proposta del vicerector de Recerca i de Transferència de Coneixements on proposa la modificació d’adscripció 

d’activitat investigadora de personal acadèmic a CERS/Instituts. 
Atès que es vol modificar les adscripcions d’alguns investigadors, d’acord amb el llistat que s’adjunta com a 
document 1. 
 
Vist l’article 23.2 del text refós de la normativa en matèria d’investigació de la UAB, segons redacció per acord del 
Consell de Govern de data 2 de març de 2011, segons els quals, l’adscripció de la recerca del personal acadèmic 
d’un departament de la UAB a una estructura de recerca pròpia haurà de ser informada favorablement per la 

Comissió d’Investigació de la UAB, i serà autoritzada mitjançant resolució del vicerector competent en matèria de 

recerca.   

 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

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

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

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

per a fer-los efectius. 
  

   
  

http://www.uab.cat/doc/Convocatoria-ajuts-publicacio-revistes-cientifiques-recerca-150421
http://www.uab.cat/doc/Adscripcions-desadcripcions-investigadors-instituts-propis-centres-recerca-150421
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Acord 017/2021, de 15 d'abril de 2021, Comissió d'Investigació 
 

Vista la proposta del vicerector de Recerca i de Transferència de Coneixements on proposa l’informe favorable de la 
sol·licitud d’investigadors vinculats a la Universitat. 
 

Atès que es vol proposar favorablement la sol·licitud de reconeixement d’investigadors vinculats, d’acord amb el 
llistat que s’adjunta com a document 1. 
 
Vist l’article 37.2 de la normativa en matèria d’investigació de la UAB, segons redacció per acord del Consell de 
Govern de data 30 de gener de 2020, segons el qual, la sol·licitud de reconeixement d’Investigadors Vinculats a la 
Universitat ha de comptar amb l’informe favorable de la Comissió d’Investigació i el vistiplau de l’estructura a on es 
vinculi.   

 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Informar favorablement la sol·licitud de reconeixement d’investigadors vinculats. [Document] 
 
SEGON.-  Comunicar el presents acords al vicerector de Recerca i de Transferència de Coneixements i elevar les 

actuacions a aquest perquè emeti la corresponent resolució i la notifiqui als interessats i òrgans escaients.  

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

   
Acord 018/2021, de 15 d'abril de 2021, Comissió d'Investigació 
 

Atès que l’article 8 de la Normativa de la UAB en matèria d’investigació aprovat pel Consell de Govern de data 30 
de gener de 2020 (NI) regula com a estructura de recerca el Grup de Recerca singulars UAB com aquells grups que 
no han estat encara reconeguts per la Generalitat de Catalunya en espera de convocatòria, però que acrediten els 
requeriments de la Generalitat de Catalunya.. 
  
Atès que una sèrie d’investigadors han demanat el reconeixement d’estructures de recerca com a Grup de Recerca 
Singular.  

 
Atès la revisió de les condicions dels grups de recerca que sol·liciten el reconeixement com a grup de recerca Singular  
 
Vists els article 9.2 de la NI que estableixen que les sol·licituds de reconeixements de Grups de Recerca Singulars 
requereixen un acord de la Comissió d’Investigació per tal d’aprovar, si escau, aquest reconeixement, motiu pel qual 
la presidenta sotmet a consideració les esmentades sol·licituds als membres de la Comissió.   
 

Vist l'article 16.1.b) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 

UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 30 d’octubre de 2019, pel que fa a les 
competències de la Comissió d’Investigació, que estableix que li correspon aprovar i resoldre els assumptes derivats 
de l’aplicació de les normatives aprovades en matèria d’investigació pel Consell de Govern, i interpretar i 
desenvolupar els aspectes no previstos, d’acord amb els principis generals establerts respecte d’aquesta qüestió.   
 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.-  Aprovar el reconeixement com a Grup de Recerca Singular . [Document] 
 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
 
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries 
per a fer-los efectius. 
  

  

  

http://www.uab.cat/doc/Aprovacio-sol-licitud-IVU-150421
http://www.uab.cat/doc/Aprovacio-de-grup-de-recerca-singular-150421


BOUAB Núm. 194  -  Abril / 2021     pàg. 39 
 

 

Butlletí Oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona 

 

Acord 019/2021, de 15 d'abril de 2021, Comissió d'Investigació 
 

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

 
Atès que es van presentar les sol·licituds de reconeixement d’activitats de recerca, relacionades al document 1. 
 
Atès que a l’empara del que estableix l’article 4.3 de l’esmentada normativa la Comissió d’Investigació, en sessió de 
21 de gener de 2019, va designar els membres de la comissió ad-hoc.   
 
Vist l’acord pres per la comissió ad-hoc en relació a les sol·licituds presentades  el qual s’eleva, en qualitat de 

proposta d’informe (document 2), a la Comissió d’Investigació perquè exerceixi les seves funcions.  

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

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Informar favorablement el reconeixement de recerca a les següents persones, en els termes establerts 
als articles 5 i 6 de la normativa de la UAB sobre reconeixement d’activitats de recerca a l’empara de l’article 21.1 
de la Llei 24/2015, de 24 de juliol, de patents:  
 

• Judit Pampalona Sala 
• Anna Maria Pujol Altarriba 

• Estefania Casaña Lorente 
 
SEGON.- Elevar aquests acords a la rectora perquè exerceixi les seves funcions. 
 
TERCER.- Encarregar a la 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 020/2021, de 15 d'abril de 2021, Comissió d'Investigació 
 

Vista la proposta del nou model de distribució del pressupost per als instituts propis de recerca presentat per la 
delegada del rector per a Política Científica. 
 

Atès que el darrer model de distribució del pressupost dels instituts propis va ser pel període 2013-2019. 
 

Atès que hi ha un increment pressupostari de 50.000 euros.  
 
Atesa la proposta de distribució del pressupost presentada. 
  
Vist l'article 16.1.b) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons 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’Investigació, que estableix que li correspon aprovar i resoldre els assumptes derivats 

de l’aplicació de les normatives aprovades en matèria d’investigació pel Consell de Govern, i interpretar i 
desenvolupar els aspectes no previstos, d’acord amb els principis generals establerts respecte d’aqueta qüestió. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER. Aprovar la proposta de distribució del pressupost presentada, condicionada a l’aprovació del pressupost pel 
2021. 
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SEGON. Traslladar aquests acords a la comissió d’economia i d’organització per tal que exerceixi les seves 
competències. 
 

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

   
Acord 021/2021, de 15 d'abril de 2021, Comissió d'Investigació 
 

Atès que el Centre de Lingüística Teòrica (CLT) és un centre d’estudis i de recerca creat per acord del Consell de 
Govern núm. 22/2006, de 4 de maig de 2006.  

 

Ates que en data  22 de març de 2021 el Consell del CER va acordar la modificació dels seus estatuts . 
  
Vist l'article 16.4.b) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 10 de desembre de 2020, pel que fa a les 
competències de la Comissió d’Investigació, que estableix que li correspon informar de les propostes que han de ser 

discutides i, si escau, aprovades pel Consell de Govern pel que fa a la modificació de centres d’estudis i de recerca. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 

 

PRIMER.- Informar favorablement la proposta de modificació dels estatuts del Centre de Lingüística Teòrica (CLT).  
 
SEGON.- Elevar aquesta al Consell de Govern per tal que exerceixi les seves competències. 
 

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

  

I.4.5. Comissió de Personal Acadèmic 
[tornar a l’índex] 

  
  
Acord 016/2021, de 27 d'abril de 2021, Comissió de Personal Acadèmic 
 
ACORDS 

 
Aprovar l'acta de la sessió de 9 de març de 2021. 

  
  
Acord 017/2021, de 27 d'abril 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 l’article 48 de la Llei Orgànica d’Universitats que preveu que les Universitats podran contractar personal docent 
i investigador en règim laboral, a través de les modalitats de contractació laboral específiques previstes a aquesta 
llei i que en els termes de la pròpia llei i en el marc de les seves competències les Comunitats Autònomes establiran 
el règim del personal docent i investigador contractat. 

 
Vistos els articles 44,1 i 46 de la Llei d’Universitats de Catalunya que regulen els requisits del professorat  agregat. 
 
Vist l’article 140 i següents dels Estatuts de la UAB que regulen la provisió de places de catedràtic, agregat i 

col·laborador permanent. 
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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 17 
de març del 2021. 

 
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 018/2021, de 27 d'abril de 2021, Comissió de Personal Acadèmic 
 
Vistos els articles 138, 142 i 145 dels Estatuts de la UAB que regulen la tipologia i provisió de places de personal 
docent i investigador. 
 

Vistes les previsions de la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació que regula el marc 
per al foment de la investigació científica i tècnica i els seus instruments de coordinació general, amb la finalitat de 
contribuir a la generació difusió i transferència del coneixement i a la promoció de la investigació, el 
desenvolupament experimental i la innovació com a elements sobre els quals ha d’edificar-se el desenvolupament 
econòmic sostenible i el benestar social. 
  

Vistos els articles 20 i següents de la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació que regulen 
les modalitats de contracte de treballat específic del personal investigador entre els que es troben  els contractes 
predoctorals i els contractes d’accés al Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació. 
 
Vist l’article 54 i següents del Reglament de Personal Acadèmic aprovat per acord del Consell de Govern de la 
Universitat Autònoma de Barcelona de 17 de novembre de 2010 i modificada en diverses ocasions i la darrera el 17 
de març del 2021. 

 
Vist l’article 45 i següents de la Llei d’Universitats de Catalunya que regulen els requisits del professorat contractat. 
 
Vistos els articles 16 i 17 del conveni col·lectiu per al personal docent i investigador de les universitats públiques 
catalanes de 21 de desembre de 2006, publicat en el DOGC de 14 de febrer de 2007. 
 
Vist l'article 18 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, 

segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a les competències 

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

 
PRIMER.- Aprovar, si escau, la convocatòria de concursos per a la contractació de nou professorat temporal per al 
curs 2021-2022. [Document] 
 
SEGON.- Encarregar  al vicerector de Personal Acadèmic  l'execució i el seguiment d’aquest acord 
  
  

Acord 019/2021, de 27 d'abril de 2021, Comissió de Personal Acadèmic 
 
Vistos els articles 33, 55 i 69 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats que contenen les 
disposicions relatives a l’avaluació del professorat i les seves retribucions i l’article 72 de la Llei 1/2003, de 19 de 

febrer, d'Universitats de Catalunya, que regula les retribucions addicionals.  
 

http://www.uab.cat/doc/Aprovacio-concursos-PDI-permanent-270421
http://www.uab.cat/doc/Aprovacio-concursos-PDI-temporal-270421
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Vistes les funcions de l’Agència per a la Qualitat dels Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya), que per 
encàrrec del Departament responsable d’universitats, elabora el marc per a un model d’avaluació docent de les 
universitats públiques catalanes, a partir del qual cada Universitat ha d’elaborar un manual propi d’avaluació docent 

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

Vist l'article 18.1 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a les 
competències de la Comissió de Personal Acadèmic pel que fa a l’avaluació del personal acadèmic.  
 
Atès que s’ha facilitat en l’espai del Nebula “CPA_AAD (Reunió 27-04-2021)” la proposta provisional d’admesos i 

exclosos i la documentació confidencial dels expedients exclosos. 
 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la relació provisional de professorat admès i exclòs a la convocatòria d’avaluació de l’activitat 
docent per a la retribució addicional per trams docents autonòmics generats fins el 31/12/2020. [Document]  
 

SEGON.- Pel que fa al professorat provisionalment exclòs de la convocatòria, aquest podrà presentar una reclamació 
a l’exclusió en el termini de 10 dies hàbils a partir del moment de la publicació. 
  
   
Acord 020/2021, de 27 d'abril 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 17 de març de 2021, el qual estableix la regulació dels 
col·laboradors i les col·laboradores de docència, entesos com a professionals que desenvolupen la seva activitat 
professional fora de l’àmbit acadèmic de la UAB i que col·laboren ocasionalment o permanentment amb la Universitat 
de forma desinteressada mitjançant la realització d’activitats docents, i sense tenir vinculació laboral amb la 
universitat.   
 

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

PRIMER.- Donar-se per assabentats del reconeixement com a col·laboradors docents en les diverses modalitats 

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

Acord 021/2021, de 27 d'abril de 2021, Comissió de Personal Acadèmic 
 
Atès que en data 17 de juliol de 2019 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-8014 de 
l’àmbit de Musicologia de la convocatòria 2019/D/LEM/CL/3. 
 
 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. 

http://www.uab.cat/doc/AvaluacioActivitatDocent2021-tramsGenerats31122020AprovacioProvisionalAdmesosExclosos-270421
http://www.uab.cat/doc/Informacio-colaboradors-docencia-nomenats-febrer-i-marc-2021-270421
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ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la modificació de la comissió de selecció de la convocatòria amb referència UAB-LE-8014. 
[Document]  
 
SEGON.-  Encarregar  al vicerector de Personal Acadèmic l’execució i el seguiment d’aquests acords 
  
  

Acord 022/2021, de 27 d'abril de 2021, Comissió de Personal Acadèmic 
 
Vist l’acord de data 9 de març de 2021 de la Comissió de Personal Acadèmic pel qual es va aprovar la convocatòria 
de concurs públic per a l'accés a una plaça de torn lliure de catedràtic d’universitat per ocupar plaça assistencial 
vinculada a l'Institut Català de la Salut, amb referència: CU/20/127, especialitat: Anatomia Patològica i identificador 

de la plaça ACU00529. 
 

Atès que per error es va fer constar que el torn al qual pertanyia la plaça era el torn lliure però és una plaça de 
promoció interna. 
 
Vist l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques que preveu que les Administracions Públiques podran rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instàncies 
de l’interessat, els errors materials, de fet o aritmètics existents als seus actes. 
 

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.- Rectificar l’error de la convocatòria número 2021/D/FC/CD/5 de concurs públic per a l'accés a una plaça 
de catedràtic d’universitat per ocupar plaça assistencial vinculada a l'Institut Català de la Salut, amb referència: 
CU/20/127, especialitat: Anatomia Patològica i identificador de la plaça ACU00529 i on diu torn lliure ha de dir 
promoció interna. [Document] 

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

 

I.4.6. Comissió de Transferència de Coneixements i de Projectes Estratègics 
[tornar a l’índex] 

 
 Acord 004/2021, de 15 d'abril de 2021, Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes 

Estratègics 
 

ACORDS 
 

Aprovar l'acta de la sessió de 17 de febrer de 2021. 
  

   
Acord 005/2021, de 15 d'abril de 2021, Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes 

Estratègics 
 

Vista la proposta de la vicerectora d’Innovació i de Projectes Estratègics per   la supressió del servei cientificotècnic 
Servei de Proteòmica i Biologia Estructural (SePBioEs). 
   
Vist l’article 46 de la Normativa d’investigació de la UAB  i l’article 22.2.a) de la Normativa de creació, composició i 
funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, segons versió donada per acord del Consell de Govern 

de 10 de desembre de 2020, en virtut de les quals la modificació i supressió dels serveis cientificotècnics correspon 

a la comissió delegada del Consell de Govern competent en matèria de transferència de coneixements, a proposta 
del vicerector president de l’esmentada comissió. 
  

http://www.uab.cat/doc/Modificacio-comissio-seleccio-convocatoriaConcursPlacaProfessoratLector-programa-SerraHunter-270421
http://www.uab.cat/doc/RectificacioConvocatoriaConcursPublicPlacaCossosDocentsUniversitariVinculadaInstituCatalaSalu-270421
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Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la supressió del Servei de Proteòmica i Biologia Estructural  (SePBioEs).[Document] 

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

   
Acord 006/2021, de 15 d'abril de 2021, Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes 

Estratègics 
 

Vista la proposta de la vicerectora d’Innovació i de Projectes Estratègics per   la creació del LPS: Plataforma de 
producció de Proteïnes (PPP) . 
   
Vist l’article 46 de la Normativa d’investigació de la UAB  i l’article 22.2.a) de la Normativa de creació, composició i 
funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, aprovada per acord del Consell de Govern de 10 de 
desembre de 2020, segons els quals la modificació i supressió dels   serveis cientificotècnics correspon a la comissió 

delegada del Consell de Govern competent en matèria de transferència de coneixements, a proposta del vicerector 
president de l’esmentada comissió. 
  
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la creació del LPS: Platafora de producció de Proteïnes (PPP). [Document] 
 

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

 
 

 

II.  Circulars, instruccions  
i altres resolucions d’àmbit general 

 
 
II.1. Instruccions 

[tornar a l’índex] 

 
Instrucció 6/2021 el gerent de la UAB per la qual es fixen els criteris d’aplicació de les mesures recollides a la 
Resolució SLT/971/2021, de 8 d’abril, 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/Aprovacio-supressio-servei-cientificotecnic-SePBioEs-150421
http://www.uab.cat/doc/Aprovacio-de-la-creacio-LPS-150421
http://www.uab.cat/doc/Instruccio_2021_06
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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 

H1035-59217-19052-Addenda al 

conveni, de 19 de gener de 
2017,entre les universitats 
catalanes i l'Associació 
Bioinformàtics Barcelona. 
Organització del programa de 

doctorat conjunt en 
Bioinformàtica-2017 

Addenda al conveni, de 19 

de gener de 2017, entre les 
universitats catalanes i 
l'Associació Bioinformàtics 
Barcelona per a 
l'organització del programa 

de doctorat conjunt en 
Bioinformàtica 

Universitat de Vic (UVic), 

Universitat Oberta de 
Catalunya (UOC), Associació 
Bioinformàtics Barcelona, 
Universitat Autònoma de 
Barcelona, Universitat 

Politècnica de Catalunya 
(UPC), Universitat de Girona 
(UdG), Universitat de Lleida 
(UdL) 

19/01/2017 

H1035-40608-16197-4ª Addenda 

al conveni específic, de 23 de 
març de 2012, entre la 
Corporación RTVE i la UAB per 
prorrogar la vigència del conveni 
per a la cessió d'espais-2020 

Renovació addenda cessió 

d'espais 

Firmaprofesional S.A., 

Universitat Autònoma de 
Barcelona, CORPORACION 
DE RADIO Y TELEVISION 
ESPAÑOLA SA / VIAFIRMA / 

07/05/2020 

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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H1035-59115-18949-Addenda al 
conveni marc, de 23 de  març de 
2012, entre la Corporación RTVE 
i la UAB en que es prorroga la 
vigència de l'esmentat conveni 

marc-2020 

Addenda al conveni marc, de 
23 de  març de 2012, entre 
la Corporación RTVE i la UAB 
en que es prorroga la 
vigència de l'esmentat 

conveni marc 

Firmaprofesional S.A., 
Universitat Autònoma de 
Barcelona, CORPORACION 
DE RADIO Y TELEVISION 
ESPAÑOLA SA / VIAFIRMA / 

07/05/2020 

H1035-59155-18990-UAB-AQS-
CSIC (DI-20)-2020 

UAB-AQS-CSIC (DI-20) 
PROJECTE "Do-calculus 
based and machine-learning-
based causal analysis 
algorithms in healthcare-

related settings" (DOC EN 

INFORMATICA) 

AGENCIA ESTATAL CONSEJO 
SUPERIOR DE 
INVESTIGACIONES 
CIENTIFICAS, Universitat 
Autònoma de Barcelona, 

Universitat Autònoma de 

Barcelona, Agència de 
Qualitat i Avaluació 
Sanitàries de Catalunya 

05/06/2020 

H1035-40497-16038-UNI DIEGO 

PORTALES (M ESTRATEGIA Y 
NEGOCIOS)-2020 

3958-2 UAB, UNIVERSIDAD DIEGO 

PORTALES 

15/10/2020 

H1035-59154-18989-UAB-
MOEHS DI-20-2020 

UAB-MOEHS DI-20 
PROJECTE 
"DESENVOLUPAMENT, 
OPTIMITZACIO I ESCALAT 

D'UN PRINCIPI ACTIU 
FARMACEUTIC D'ALTA 
POTENCIA" DOC EN 
QUIMICA 

MOEHS IBÉRICA, S.L., UAB 07/12/2020 

H1035-41737-17361-Convenio 

específico de colaboración 
interuniversitaria para la 
realización conjunta del título de 
máster universitario en 
Electroquímica, Ciencia y 
Tecnología-2021 

Convenio específico de 

colaboración 
interuniversitaria para la 
realización conjunta del 
título de máster universitario 
en Electroquímica, Ciencia y 
Tecnología 

ACCV, UNIVERSIDAD DE 

BURGOS, UNIVERSIDAD DE 
ALICANTE, UNIVERSIDAD 
AUTONOMA DE MADRID, 
UNIVERSIDAD DE MURCIA, 
UCO, Universidad de Sevilla, 
Universitat Autònoma de 
Barcelona, UNIVERSIDAD DE 

BARCELONA MINISTERIO DE 
UNIVERSIDADES E 
INVESTIGACION 

25/02/2021 

H1035-59137-18970-COT LAURA 
MALLON PERNIA - ADDENDA-
2021 

COT LAURA MALLON PERNIA 
- ADDENDA (DOC EN 
QUIMICA) 

UAB 22/03/2021 

H1035-41703-17325-Cessió de 
drets de traducció, distribució i 

comunicació entre la UAB i 
I'Associació Institut Joan Lluís 
Vives. Guies per a una docència 

universitària amb perspectiva de 
gènere-2021 

Cessió a la UAB  per part de 
l'Associació Institut Joan 

Lluís Vives dels drets de 
traducció del català al 
castellà i del català a 

l'anglés, distribució, i 
comunicació pública de la 
guia d'Educació i Pedagogia 
dins la Col·lecció de Guies 
per a una docència 
universitària amb 
perspectiva de gènere 

UNIVERSIDAD CEU 
CARDENAL HERRERA, 

Universitat Autònoma de 
Barcelona 

25/03/2021 

H1035-58468-18323-Convenio 
específico de intercambio de 
alumnos con Universidade do 
Oesta Paulista - UNOESTE 
(Brasil). Ámbito Fisioterapia.-

2021 

Intercanvi d'estudiants entre 
les dues universitats 

Augusto César de Oliveira 
Lima / Universidade do 
Oeste Paulista, Mario 
Martinez Muñoz/ Universitat 
Autònoma de Barcelona 

26/03/2021 
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H1035-58470-18325-Conveni 
intercanvi estudiants Universitat 
Andorra i l’Escola Universitària 
d'Infermeria i Teràpia 
Ocupacional de Terrassa-2021 

Ampliar les relacions en 
l'àmbit de l'intercanvi amb la 
Universitat d'Andorra per 
part de l'EUIT 

Miquel Nicolau Vila/ 
Universitat d'Andorra, 
Montserrat Comellas Oliva / 
Escola Universitària 
d'Infermeria i Teràpia 

Ocupacional de Terrassa, 
Mario Martinez Muñoz/ 
Universitat Autònoma de 
Barcelona 

26/03/2021 

H1035-41772-17381-Convenio 
de colaboración entre el Grupo 

AFIN de la UAB y ESCODE, para 

el desarrollo de la investigación, 
la formación y el asesoramiento 
en relación con las Familias e 
Infancias-2021 

Colaboración entre el grupo 
AFIN de la UAB y ESCODE, 

para la investigación, la 

formación y el 
asesoramiento en relación 
con las Familias e Infancias 

Universitat Autònoma de 
Barcelona, ESTUDIOS Y 

COOPERACION PARA 

DESARROLLO 

27/03/2021 

H1035-58609-18459-Conveni de 
col·laboració docent entre la UAB 
i la Fundació Hospital Universitari 
Vall Hebron Institut de Recerca 
(VHIR) (Dr. Josep Roma 
Castanyer) (cursos 2020-2023)-
2021 

Establir el marc de 
col·laboració entre la 
Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB) i   Fundació 
Hospital Universitari Vall 
Hebron Institut de Recerca 
(VHIR)  en aspectes de 

col·laboració docent (Dr. 
Josep Roma Castanyer) 
(cursos 2020-2023) 

FUNDACIÓ HOSPITAL 
UNIVERSITARI VALL 
D’HEBRON INSTITUT DE 
RECERCA, Universitat 
Autònoma de Barcelona 

29/03/2021 

H1035-57637-17662-Protocolo 

de intenciones de colaboración 
académica, científica y cultural 

entre la UAB y el Ayuntamiento 
de Écija-2021 

Protocolo de intenciones de 

colaboración académica, 
científica y cultural entre la 

UAB y el Ayuntamiento de 
Écija 

Ayuntamiento de Écija, 

Universitat Autònoma de 
Barcelona 

31/03/2021 

H1035-57638-17663-Convenio 
específico entre el Ayuntamiento 
de Écija y la UAB (Departament 

de Ciències de l'Antiguitat i de 
l'Edat Mitjana). Investigación 
arqueológica en el muncipio de 
Écija-2021 

Convenio específico de 
colaboración entre el 
Ayuntamiento de Écija y la 

UAB (Departament de 
Ciències de l'Antiguitat i de 
l'Edat Mitjana) para 
promover la investigación 
arqueológica en el municipio 
de Écija  

Ayuntamiento de Écija, 
Universitat Autònoma de 
Barcelona 

31/03/2021 

H1035-59079-18914-UAB-CUBIQ 
FOODS DI-21-2021 

UAB-CUBIQ FOODS (DI-21) 
PROJECTE "Producción de 

lípidos usando un sistema de 
cultivo de células animales 
intensificable a escala de 
biorreactor" DOC EN 

BIOTECNOLOGIA 

CUBIQ FOODS SL, 
Universitat Autònoma de 

Barcelona 

07/04/2021 

H1035-58973-18808-Resolució 
per la qual es prorroga per 1 any 
l'autorització d'ús d'espais a 
“LGAI Technological Center, S.A.” 
per destinar-los a aparcament de 

vehicles dels usuaris del LGAI-
2021 

Resolució per la qual es 
prorroga per 1 any 
l'autorització d'ús d'espais a 
“LGAI Technological Center, 
S.A.” per destinar-los a 

l'aparcament de vehicles 
dels usuaris de l'edifici on 
radica el Laboratori General 
d’Assaigs i Investigacions de 
Catalunya 

Universitat Autònoma de 
Barcelona 

08/04/2021 
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H1035-58978-18813-Conveni de 
col·laboració interuniversitària 
entre la UAB i la UB per a la 
realització conjunta del "Grado 
en Filología y Cultura Francesas"-

2021 

Conveni de col·laboració 
interuniversitària entre la 
UAB i la UB per a la 
realització conjunta del 
"Grado en Filología y Cultura 

Francesas" 

Universitat Autònoma de 
Barcelona, UNIVERSIDAD DE 
BARCELONA MINISTERIO DE 
UNIVERSIDADES E 
INVESTIGACION 

08/04/2021 

H1035-59078-18913-UAB-MEVET 
SAU (DI-21)-2021 

UAB-MEVET SAU (DI-21) 
PROJECTE 
"MICROFABRICACION DE 
EMISORES TIPO 
ELECTROSPRAY PARA UN 

PROPULSOR ESPACIAL 

ELECTRICO" DOC EN 
ENGINYERIA ELECTRONICA I 
TELECOMUNICACIO 

Universitat Autònoma de 
Barcelona, MEVET 
SOCIEDAD ANONIMA 
UNIPERSONAL 

08/04/2021 

H1035-59114-18948-DI-21 UAB-

IENAI-CSIC-2021 

DI-21 UAB-IENAI-CSIC 

PROJECTE: "Micro-
fabricación de emisores tipo 
‘electrospray’ para un 
propulsor espacial eléctrico" 
DOC EN ENGINYERIA 
ELECTRONICA I 
TELECOMUNICACIONS 

AGENCIA ESTATAL CONSEJO 

SUPERIOR DE 
INVESTIGACIONES 
CIENTIFICAS, Universitat 
Autònoma de Barcelona, 
IENAI SPACE SL 

12/04/2021 

H1035-57939-17886-Conveni de 
col·laboració docent entre la UAB 
i l'Institut de Ciència de Materials 
de Barcelona  (ICMAB-CSIC) (M. 

Torras, A. Tamayo i N. González) 
(Curs 2020-2021)-2021 

L'objecte d'aquest conveni 
és establir el marc de 
col·laboració entre la 
Universitat Autònoma de 

Barcelona (UAB) i l'Institut 
de Ciència de Materials de 

Barcelona (ICMAB-CSIC) en 
aspectes de col·laboració 
docent 

CONSEJO SUPERIOR DE 
INVESTIGACIONES 
CIENTIFICAS, Universitat 
Autònoma de Barcelona 

13/04/2021 

H1035-58330-18161-Conveni de 
cooperació educativa entre el 

Centre d'Estudis Jurídics i 
Formació Especialitzada (CEJFE) i 
la UAB per a la realització de 
pràctiques externes-2021 

Establir les condicions sobre 
les quals s'han de 

desenvolupar les pràctiques 
acadèmiques externes que 
estudiants de la UAB han de 
dur a terme per a la seva 
formació en l'entitat 
col·laboradora. Les 
pràctiques han d'anar 

encaminades a completar 

l'aprenentatge teòric i pràctic 
de l'estudiant per tal de 
proporcionar-li una formació 
completa i integral 

Departament de Justícia, 
Universitat Autònoma de 

Barcelona 

13/04/2021 
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H1035-59222-19057-Addenda 
d'adhesió de la UB i la URV al 
conveni, de 19 de gener de 2017, 
entre les universitats catalanes 
per a l'organització del programa 

de doctorat conjunt en 
Bioinformàtica-2021 

Addenda d'adhesió de la UB i 
la URV al conveni, de 19 de 
gener de 2017, entre les 
universitats catalanes per a 
l'organització del programa 

de doctorat conjunt en 
Bioinformàtica 

Universitat Oberta de 
Catalunya, Fundació 
Universitària 
Balmes.Universitat de Vic-
UCC, UNIVERSITAT DE 

LLEIDA CCT, UNIVERSITAT 
ROVIRA I VIRGILI, 
UNIVERSITAT DE GIRONA, 
UNIVERSITAT POLITECNICA 
DE CATALUNYA, Universitat 
Autònoma de Barcelona, 
UNIVERSIDAD DE 

BARCELONA MINISTERIO DE 
UNIVERSIDADES E 
INVESTIGACION 

13/04/2021 

H1035-58278-18122-Contracte 
de cessió d'espai entre la UAB i 

Hill's Pet Nutrition España, S.L. 
Cessió d'ús d'espai d'una vitrina 
situada en un passadís de la 
Facultat de Veterinària-2021 

La cessió d'ús d'una vitrina 
de la Facultat de Veterinària 

per a l'exposició 
d'informació, programes i 
productes de Hill's Pet 
Nutrition España, S.L. 

Hill's Pet Nutrition España, 
S.L., Universitat Autònoma 

de Barcelona 

14/04/2021 

H1035-58476-18331-Convenio 
entre la Real Academia Española 

(RAE) y la UAB para su 
incorporación en la Red 
Panhispánica de equipos 
colaboradores en el NDHE 

(Nuevo Diccionario Histórico del 
Español)-2021 

Col·laboració en l'elaboració 
del Nuevo Diccionario 

Histórico de la Lengua 
Española 

Ilustre Colegio de Abogados 
de Madrid / ICAM / 2045, 

Universitat Autònoma de 
Barcelona 

14/04/2021 

H1035-58493-18348-Adenda al 
convenio de colaboración entre la 
Real Academia Española (RAE) i 
la UAB. Incorporación en la Red 
Panhispánica en el NDHE (Nuevo 
Diccionario Histórico del 

Español)-2021 

Adenda al convenio de 
colaboración entre la Real 
Academia Española (RAE) i 
la UAB. Incorporación en la 
Red Panhispánica en el 
NDHE (Nuevo Diccionario 

Histórico del Español) 

Ilustre Colegio de Abogados 
de Madrid / ICAM / 2045, 
Universitat Autònoma de 
Barcelona 

14/04/2021 

H1035-58334-18178-Conveni de 
cooperació entre el Patronat 
Catalunya Món- Consell de 
Diplomàcia Pública de Catalunya 
(PCM-DIPLOCAT) i la UAB per a 

la realització de pràctiques 

externes al DIPLOCAT-2021 

Establir els termes de 
col·laboració perquè els 
estudiants de la UAB puguin 
realitzar pràctiques 
acadèmiques externes a les 

dependències del DIPLOCAT 

Universitat Autònoma de 
Barcelona, Patronat 
Catalunya Món 

15/04/2021 

H1035-58602-18452-RENEWAL 
AGREEMENT FOR STUDENT 
EXCHANGE BETWEEN 

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE 
BARCELONA, SPAIN AND 
SOOCHOW UNIVERSITY, CHINA-
2021 

Intercanvi d'estudiants amb 
la Universitat de Soochow (a 
la Xina) 

Ziang Xianhong, Mario 
Martinez Muñoz/ Universitat 
Autònoma de Barcelona, 

Ziang Xianhong/ Soochow 
University 

16/04/2021 

H1035-59196-19031-UAB-
SOCIEUX+ UE-2021 

"Training seminar on tools 
for social dialogue in the 

framework of COVID-19” 
(LIMA, PERÚ, ABRIL - JUNIO 
2021) en el marc de 
SOCIEUX + DE LA UE 

Universitat Autònoma de 
Barcelona 

16/04/2021 
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H1035-58536-18391-Acord entre 
la UAB i el Centre de Visió per 
Computador (CVC) per a la 
cessió de les dades de caràcter 
personal-2021 

Acord entre la UAB i el 
Centre de Visió per 
Computador (CVC) per a la 
cessió de les dades de 
caràcter personal (projecte 

FEM-IoT) 

Universitat Autònoma de 
Barcelona, CENTRE DE 
VISIO PER COMPUTADOR 

19/04/2021 

H1035-59197-19032-UAB-
UCVALPARAISO - COT TABATA 
ANAIS CONTRERAS VILLALOBOS 
(DOC - PSICO EDUCACIO)-2020 

UAB-UC VALPARAISO - COT 
TABATA ANAIS CONTRERAS 
VILLALOBOS (DOC - PSICO 
EDUCACIO) 

UAB, UAB, UAB, UAB 19/04/2021 

H1035-58608-18458-Conveni de 
col·laboració docent entre la UAB 

i la Fundació Puigvert (Dra. Olga 
Martínez Pasarell) (cursos 2020-
2023)-2021 

Establir el marc de 
col·laboració entre la 

Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB) i la 
Fundació Puigvert en 
aspectes de col·laboració 

docent (Dra. Olga Martínez 
Pasarell) (cursos 2020-2023) 

FUNDACION PUIGVERT, 
Universitat Autònoma de 

Barcelona 

20/04/2021 

H1035-58111-17991-Conveni 
marc de cooperació educativa 
entre la UAB i el Departament 
d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i 

Alimentació (DARP) per a la 
realització de pràctiques 
acadèmiques externes-2021 

Establir els termes de 
col·laboració que han de 
regir entre les parts 
signatàries perquè els 

estudiants de la UAB puguin 
realitzar pràctiques 
acadèmiques externes en les 
dependències de l'entitat. 
col·laboradora. 

Departament d'Agricultura\, 
Universitat Autònoma de 
Barcelona 

21/04/2021 

H1035-58913-18748-Protocolo 
de actuaciones entre la 
Universitat Autònoma de 
Barcelona i Qualitas Instruments, 
SA para la monitorización 
operacional del polen 
"Swisenspoleno Mars Iberia"-

2021 

Establecer el protocolo de 
actuaciones entre Qualitas 
Instruments y PIA-UAB para 
experimentar en la UAB con 
el  sensor "SwisensPoleno 
Mars" de medida de polen en 
el aire en tiempo casi real, 

generando, a su vez, 
información de aplicación a 
todo el ámbito mediterráneo. 

Universitat Autònoma de 
Barcelona, QUALITAS 
INSTRUMENTS SA 

21/04/2021 

H1035-58375-18205-Annex al 
conveni, de 23 d'abril de 2021, 
per a la participació del 

professorat de la UAB a la FUAB i 
la gestió dels espais, en el marc 

de l'activitat de l'escola FUAB-
2021 

Annex al conveni de 23 
d'abril de 2021, entre la UAB 
i la FUAB. Relació d'espais 

curs 2021-2022 

FUNDACIO UNIVERSITAT 
AUTONOMA DE BARCELONA, 
Universitat Autònoma de 

Barcelona 

23/04/2021 

H1035-59077-18912-Conveni 

entre la Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB) i la Fundació 
Universitat Autònoma de 
Barcelona (FUAB) per a la cessió 
d'ús d'un ordinador-2021 

Cessió d'ús d'un ordinador FUNDACIO UNIVERSITAT 

AUTONOMA DE BARCELONA, 
Universitat Autònoma de 
Barcelona 

23/04/2021 

H1035-58414-18244-Addenda al 

conveni, d'1 de setembre de 
2014, entre la UAB i el Consorci 
Centre de Recerca Matemàtica 
(CRM) sobre cessió d'ús d'espais 
i béns i assumpció de despeses-
2021 

Acordar una bonificació 

parcial durant els exercicis 
2020 a 2026 a la quota que 
el CRM hagi de satisfer a la 
UAB 

IEC, CONSORCI CENTRE DE 

RECERCA MATEMÀTICA, 
Universitat Autònoma de 
Barcelona 

28/04/2021 
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H1035-59236-19071-Conveni de 
col·laboració entre la URV, la UAB 
i l'Institut Català d'Arqueologia 
Clàssica (ICAC). Realització 
conjunta del Màster universitari 

en Arqueologia Clàssica Aplicada-
2021 

Conveni de col·laboració 
interuniversitària entre la 
URV, la UAB i l'Institut 
Català d'Arqueologia Clàssica 
(ICAC) per a la realització 

conjunta del Màster 
universitari en Arqueologia 
Clàssica Aplicada 

INSTITUT CATALA 
D'ARQUEOLOGIA CLASSICA, 
UNIVERSITAT ROVIRA I 
VIRGILI, Universitat 
Autònoma de Barcelona 

28/04/2021 

H1035-59014-18849-Convenio 
de colaboración entre la 
Corporación RTVE y la UAB para 

la producción semanal de un 

programa en catalán en Radio 4 
Radio Nacional de España-2021 

Producció d'un programa 
setmanal de temàtica lliure i 
en llengua catalana que 

s'emetrà a través de 

l'emissora Ràdio 4 de Radio 
Nacional de España 

VIAFIRMA SOCIEDAD 
LIMITADA, VIAFIRMA S.L., 
Universitat Autònoma de 

Barcelona 

29/04/2021 

H1035-59338-19173-UAB-FCSM 
(GESTIO DESCENTRALITZADA 

21-22)-2021 

UAB-FCSM (GESTIO 
DESCENTRALITZADA 21-22) 

3324-08; 3633-5; 3652-6; 
4075-3; 4086-3; 4368-1 

Universitat Autònoma de 
Barcelona, FUNDACIÓ 

PRIVADA SALUT DEL 
CONSORCI SANITARI DEL 
MARESME 

29/04/2021 

H1035-59326-19159-Addenda al 
conveni d'adscripció, d'1 de març 
de 1999, entre la UAB i la 

Fundació Institut Guttmann per 
adaptar la durada del conveni 
d'adscripció-2021 

Addenda al conveni 
d'adscripció, d'1 de març de 
1999, entre la UAB i la 

Fundació Institut Guttmann 
per adaptar la durada del 
conveni d'adscripció  

Col·legi Oficial de Metges de 
Barcelona / COMB / 0005, 
Universitat Autònoma de 

Barcelona 

30/04/2021 
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i participació en altres centres 

 
 

IV.1. Serveis  
[tornar a l’índex] 

 
Supressió del Servei de Proteòmica i Biologia Estructural (SePBioEs), a partir de l’acord 5/2021, de 15 d'abril 
de 2021, de la Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes Estratègics 
 
 
Creació del Laboratori de Prestació de Serveis Plataforma de producció de Proteïnes (PPP), a partir de 

l’acord 6/2021, de 15 d'abril de 2021, de la Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes Estratègics 
 

 
 
 
V.   Nomenaments  

i cessaments 
 

 

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

 
V.1.1. Nomenaments  
 
Resolució per delegació del rector, de 7 d’abril de 2021, per la qual es nomena el senyor Daniel Ponsa 
Mussarra coordinador de la Menció d’Enginyeria Software del Grau d’Enginyeria Informàtica de l’Escola d’Enginyeria, 
amb efectes del dia 16 de setembre de 2020. 
 
 

V.1.2. Cessaments  
 
Resolució per delegació del rector, de 7 d’abril de 2021, per la qual el senyor Xavier Otazu Porter cessa 
com a coordinador de la Menció d’Enginyeria Software del Grau d’Enginyeria Informàtica de l’Escola d’Enginyeria, 
amb efectes del dia 15 de setembre de 2020. 
 

 

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

 
V.2.1. Nomenaments  
 
Resolució del rector, de 7 d’abril de 2021, per la qual nomena el senyor Jesús Adrián Escudero director del 
Departament de Filosofia, amb efectes del dia 30 de gener de 2021. 
 
Resolució del rector, de 7 d’abril de 2021, per la qual nomena la senyora M. Pilar Dellunde Clavé secretària 
del Departament de Filosofia, amb efectes del dia 30 de gener de 2021. 
 

Resolució per delegació del rector, de 9 d’abril de 2021, per la qual es nomena la senyora Spei Macià Fàbrega 
coordinadora de la Unitat de Didàctica de l’Educació Corporal del Departament de Didàctica de l’Expressió Musical, 
Plàstica i Corporal, amb efectes del dia 1 de setembre de 2020. 
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V.2.2. Cessaments  
 
Resolució del rector, de 7 d’abril de 2021, per la qual el senyor Daniel Gamper Sachse cessa com a director 
del Departament de Filosofia, amb efectes del dia 29 de gener de 2021. 
 
Resolució del rector, de 7 d’abril de 2021, per la qual la senyora Marta Tafalla González cessa com a secretària 
del Departament de Filosofia, amb efectes del dia 29 de gener de 2021. 

 
Resolució per delegació del rector, de 9 d’abril de 2021, per la qual el senyor Joan Estrada Aguilar cessa 
com a coordinador de la Unitat de Didàctica de l’Educació Corporal del Departament de Didàctica de l’Expressió 
Musical, Plàstica i Corporal, amb efectes del dia 31 d’agost de 2020. 
 
 

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

 

V.3.1. Nomenaments  
 
Resolució del rector, de 13 d’abril de 2021, per la qual delega en la senyora Virginia Luzón Fernández, 
vicerectora de Comunicació i Promoció, la seva representació en el Consell Certificador del Segell Infoparticipa. 
 

Resolució del rector, de 22 d’abril de 2021, per la qual es designa el senyor Manuel Armengol Carrasco, delegat 
del rector per a les Relacions amb les institucions Sanitàries, en el càrrec patró de la Fundació Hospital Universitari 
Vall d’Hebron – Institut de Recerca (HUVH-IR). 
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VI.  Convocatòries  
i resolucions de places 

 
 
VI.1. Personal acadèmic i personal investigador en formació 

[tornar a l’índex] 

 

VI.1.1. Convocatòries  
 
Resolució del rector, de 29 d’abril de 2021, per la qual es convoquen places de professorat ajudant doctor / 
lector en règim de contracte laboral temporal, segons es detalla (DOGC núm. 8406, de 10 de maig de 2021): 

 

Referència: LEC01/2021 

Identificador de la 
plaça: 

ALE00270 

Categoria de la plaça: Lector o lectora 

Departament: Art i Musicologia 

Àrea de coneixement: Història de l’art 

Perfil docent i 
investigador: 

Història general de l’art modern 

 

Referència: LEC02/2021 

Identificador de la 

plaça: 
ALE00271 

Categoria de la plaça: Lector o lectora 

Departament: Art i Musicologia 

Àrea de coneixement: Música 

Perfil docent i 
investigador: 

Història de la música 

 

Referència: LEC09/2021 

Identificador de la 
plaça: 

ALE00278 

Categoria de la plaça: Lector o lectora 

Departament: 
Dret Públic i de Ciències 
Historicojurídiques 

Àrea de coneixement: Dret romà 

Perfil docent i 

investigador: 
Dret romà i de l’antiguitat 

 

Referència: LEC13/2021 

Identificador de la 
plaça: 

ALE00282 

Categoria de la plaça: Lector o lectora 

Departament: Filologia Espanyola 

Àrea de coneixement: Literatura espanyola 

Perfil docent i 
investigador: 

Literatura espanyola moderna i 
contemporània 

 

Referència: LEC14/2021 

Identificador de la 
plaça: 

ALE00283 

Categoria de la plaça: Lector o lectora 

Departament: Geologia 

Àrea de coneixement: Estratigrafia 

Perfil docent i 
investigador: 

Estratigrafia 
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Referència: LEC16/2021 

Identificador de la 
plaça: 

ALE00285 

Categoria de la plaça: Lector o lectora 

Departament: Infermeria 

Àrea de coneixement: Infermeria 

Perfil docent i 
investigador: 

Matèria bases de la infermeria i pràctiques 
externes 

 
Resolució del rector, de 29 d’abril de 2021, per la qual es convoquen concursos públics per l’accés a places 
d’agregat o agregada en règim de contracte laboral, segons es detalla (DOGC núm. 8407, d’11 de maig de 2021): 
 

Nombre de places: 1 

Referència: AL/21/490 

Identificador de la 
plaça: 

AAG00505 

Categoria de la plaça: Professor agregat 

Departament: Bioquímica i Biologia Molecular 

Àrea de coneixement: Bioquímica i biologia molecular 

Perfil docent i 
investigador: 

Radiology, Nuclear Medicine and Medical 
Imaging 

 

Nombre de places: 1 

Referència: AL/21/491 

Identificador de la 
plaça: 

AAG00506 

Categoria de la plaça: Professor agregat 

Departament: Ciència Política i Dret Públic 

Àrea de coneixement: Ciència política i de l’administració 

Perfil docent i 
investigador: 

Ciència política i de l’administració 

 

Nombre de places: 1 

Referència: AL/21/492 

Identificador de la 
plaça: 

AAG00507 

Categoria de la plaça: Professor agregat 

Departament: 
Enginyeria de la Informació i 

Comunicacions 

Àrea de coneixement: 
Ciències de la computació i intel·ligència 
Artificial 

Perfil docent i 
investigador: 

Enginyeria de la informació i de les 
Comunicacions 

 

Nombre de places: 1 

Referència: AL/21/493 

Identificador de la 
plaça: 

AAG00508 

Categoria de la plaça: Professor agregat 

Departament: Física 

Àrea de coneixement: Física teòrica 

Perfil docent i 
investigador: 

Física teòrica: mecànica clàssica i 
ampliació de variable complexa 

 

Nombre de places: 1 

Referència: AL/21/494 

Identificador de la 
plaça: 

AAG00509 

Categoria de la plaça: Professor agregat 

Departament: Geografia 

Àrea de coneixement: Geografia humana 
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Perfil docent i 
investigador: 

Teledetecció 

 

Nombre de places: 1 

Referència: AL/21/495 

Identificador de la 
plaça: 

AAG00510 

Categoria de la plaça: Professor agregat 

Departament: Geografia 

Àrea de coneixement: Geografia humana 

Perfil docent i 
investigador: 

Dinàmiques territorials, ambientals i 
urbanes 

 

Nombre de places: 1 

Referència: AL/21/497 

Identificador de la 
plaça: 

AAG00512 

Categoria de la plaça: Professor agregat 

Departament: Prehistòria 

Àrea de coneixement: Prehistòria 

Perfil docent i 
investigador: 

Prehistòria 

 

 

VI.1.2. Resolucions  
 
Resolució del rector, de 6 d’abril de 2021, per la qual es fa públic el nomenament del senyor José Rialp Criado 
com a catedràtic d’Universitat del Departament d’Empresa en l’àrea de coneixement de Comercialització i 

investigació de mercats (BOE núm. 91, de 16 d’abril de 2021). 
 
Resolució del rector, de 6 d’abril de 2021, per la qual es fa públic el nomenament del senyor Francesc Xavier 
Vall Solaz com a catedràtic d’Universitat del Departament de Filologia Catalana en l’àrea de coneixement de Filologia 
catalana (BOE núm. 91, de 16 d’abril de 2021). 
 

Resolució del rector, de 6 d’abril 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. 8386, de 14 d’abril de 2021): 
 

Referència: CL/20/42 

Nombre de places: 1 

Categoria: Catedràtic d’universitat laboral 

Departament al qual 
està adscrita: 

Sociologia 

Àrea de coneixement o 

especialitat: 
Sociologia 

Adjudicació: Antoni Verger Planells 

 
Resolució del rector, de 6 d’abril de 2021, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de professorat 

agregat en règim de contracte laboral, segons es detalla (DOGC núm. 8386, de 14 d’abril de 2021): 
 

Referència: AL/20/487 

Nombre de places: 1 

Categoria: Agregat o agregada 

Departament al qual 
està adscrita: 

Economia i Història Econòmica 

Àrea de coneixement o 
especialitat: 

Fonaments de l’anàlisi econòmica 

Adjudicació: Javier Fernández Blanco 

 

Resolució del rector, de 8 d’abril de 2021, per la qual nomena el senyor César Carreras Monfort com a professor 

titular d’Universitat del Departament de Ciències de l’Antiguitat i l’Edat Mitjana, a l’àrea de coneixement 
d’Arqueologia (BOE núm. 93, de 19 d’abril de 2021). 
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Resolució del rector, de 8 d’abril de 2021, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de professorat 
agregat en règim de contracte laboral, segons es detalla (DOGC núm. 8388, de 16 d’abril de 2021): 

 

Referència: AL/17/328 

Nombre de places: 1 

Categoria: Agregat o agregada 

Departament al qual 
està adscrita: 

Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia i de 
Medicina Preventiva i Salut Pública 

Àrea de coneixement o 
especialitat: 

Medicina Preventiva i Salut Pública 

Adjudicació: Albert Navarro Giné 

 
Resolució del rector i del director gerent de l’Institut Català de la Salut, de 8 d’abril 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. 8392, de 22 d’abril de 2021): 
 

Referència: AL/20/464 

Nombre de places: 1 

Categoria: Agregat o agregada 

Departament al qual 
està adscrita: 

Farmacologia de Terapèutica i de 
Toxicologia 

Àrea de coneixement: Farmacologia 

Especialitat: Farmacologia Clínica 

Destí: Hospital Universitari Germans Trias i Pujol 

Adjudicació: Eva Montané Esteva 

 
Resolució del rector i del director gerent de l’Institut Català de la Salut, de 8 d’abril 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. 8392, de 22 d’abril de 2021): 
 

Referència: AL/20/460 

Nombre de places: 1 

Categoria: Agregat o agregada 

Departament al qual 
està adscrita: 

Pediatria, Obstetrícia i ginecologia i de 
Medicina Preventiva i Salut Pública 

Àrea de coneixement: Pediatria 

Especialitat: Pediatria clínica 

Destí: Hospital Universitari Vall d’Hebron 

Adjudicació: Alfons Macaya Ruiz 

 
Resolució del rector i el director gerent de l’Institut Català de la Salut, de 8 d’abril 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. 8392, de 22 d’abril de 2021): 
 

Referència: AL/20/458 

Nombre de places: 1 

Categoria: Agregat o agregada 

Departament al qual 
està adscrita: 

Cirurgia 

Àrea de coneixement: Traumatologia i Ortopèdia 

Especialitat: Traumatologia i Ortopèdia 

Destí: Hospital Universitari Vall d’Hebron 

Adjudicació: Ferran Pellisé Urquiza 

 
Resolució del rector i de la directora gerent de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, de 8 d’abril 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. 8388, de 16 d’abril de 2021): 

 

Referència: AL/20/482 

Nombre de places: 1 
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Categoria: Agregat o agregada 

Departament al qual 
està adscrita: 

Medicina 

Àrea de coneixement o 
especialitat: 

Medicina 

Especialitat: Urgències 

Destí: Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 

Adjudicació: Mireia Puig Campmany 

 
Resolució del rector, de 13 d’abril de 2021, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de professorat 
agregat en règim de contracte laboral, segons es detalla (DOGC núm. 8391, de 21 d’abril de 2021): 
 

Referència: AL/20/480 

Nombre de places: 1 

Categoria: Agregat o agregada 

Departament al qual 
està adscrita: 

Didàctica de la Llengua i de la Literatura i 
de les Ciències Socials 

Àrea de coneixement o 
especialitat: 

Didàctica de la llengua i la literatura 

Adjudicació: Xavier Fontich Vicens 

 

Resolució del rector, de 13 d’abril de 2021, per la qual es fa públic el nomenament del senyor Gonzalo Pontón 
Gijón com a catedràtic d’Universitat del Departament de Filologia Espanyola a l’àrea de coneixement de Teoria de la 
Literatura i Literatura Comparada (BOE núm. 97, de 23 d’abril de 2021). 
 
Resolució del rector, de 15 d’abril 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. 8393, de 23 d’abril de 2021): 

 

Referència: CL/20/40 

Nombre de places: 1 

Categoria: Catedràtic d’universitat laboral 

Departament al qual 
està adscrita: 

Geologia 

Àrea de coneixement o 
especialitat: 

Cristal·lografia i mineralogia 

Adjudicació: Lluís Casas Duocastella 

 
Resolució del rector, de 20 d’abril de 2021, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de professorat 
agregat en règim de contracte laboral, segons es detalla (DOGC núm. 8397, de 28 d’abril de 2021): 

 

Referència: AL/20/443 

Nombre de places: 1 

Categoria: Agregat o agregada 

Departament al qual 
està adscrita: 

Pediatria, Obstetrícia i ginecologia i 
Medicina Preventiva i Salut Pública 

Àrea de coneixement o 
especialitat: 

Medicina Preventiva i Salut Pública 

Adjudicació: Gianluigi Caltabiano 

 
Resolució del rector, de 20 d’abril 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. 8397, de 28 d’abril de 2021): 
 

Referència: CL/20/35 

Nombre de places: 1 

Categoria: Catedràtic d’Universitat laboral 

Departament al qual 
està adscrita: 

Medicina i Cirurgia Animals 

Àrea de coneixement o 

especialitat: 
Medicina i Cirurgia Animal 

Adjudicació: Laia Maria Solano Gallego 
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Resolució del rector, de 20 d’abril de 2021, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de professorat 
agregat en règim de contracte laboral segons es detalla (DOGC núm. 8397, de 28 d’abril de 2021): 
 

Referència: AL/20/479 

Nombre de places: 1 

Categoria: Agregat a agregada 

Departament al qual 
està adscrita: 

Psicologia Clínica i de la Salut 

Àrea de coneixement o 
especialitat: 

Personalitat, Avaluació i Tractament 
Psicològic 

Adjudicació: Estel Gelabert Arbiol 

 
Resolució del rector, de 22 d’abril de 2021, per la qual es fa públic el nomenament del senyor Luis Fernando 
Morales Morente com a professor titular d’universitat del Departament de Publicitat, Relacions Públiques i 

Comunicació Audiovisual en l’àrea de coneixement de Comunicació Visual i Publicitat (BOE núm. 103, de 30 d’abril 

de 2021). 
 
Resolució del rector, de 22 d’abril de 2021, per la qual es fa públic el nomenament del senyor Mario Zarroca 
Hernández com a professor titular d’universitat del Departament de Geologia en l’àrea de Coneixement de 
Geodinàmica Externa (BOE núm. 103, de 30 d’abril de 2021). 
 
Resolució del rector, de 22 d’abril de 2021, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de professorat 

agregat en règim de contracte laboral, segons es detalla (DOGC núm. 8399, de 30 d’abril de 2021): 
 

Referència: AL/20/483 

Nombre de places: 1 

Categoria: Agregat o agregada 

Departament al qual 
està adscrita: 

Didàctica de la llengua, de la Literatura i 
de les Ciències Socials 

Àrea de coneixement o 
especialitat: 

Didàctica de la llengua i la Literatura 

Adjudicació: Emilee Sarah Moore de Luca 

 
Resolució del rector, de 22 d’abril de 2021, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de professorat 

agregat en règim de contracte laboral, segons es detalla (DOGC núm. 8399, de 30 d’abril de 2021): 
 

Referència: AL/20/486 

Nombre de places: 1 

Categoria: Agregat o agregada 

Departament al qual 
està adscrita: 

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

Àrea de coneixement o 

especialitat: 
Estudis de l’Àsia Oriental 

Adjudicació: Mireia Vargas Urpi 

 
Resolució del rector, de 26 d’abril de 2021, per la qual es fa pública l’adjudicació de tres places de professorat 

lector / Tenure-eligible lecturer en el marc del Pla Serra Húnter, segons es detalla (DOGC núm. 8401, de 4 de maig 
de 2021): 
 

Referència: UAB-LE-8004-8005-8055 

Nombre de places: 3 

Categoria: Lector/a / Tenure-eligible lecturer 

Departament: Empresa 

Àrea de coneixement: Business 

Adjudicació: 
UAB-LE-8004: Yulia Ponomareva 
UAB-LE-8005: Sebastián Aparicio Rincón 
UAB-LE-8055: Isabel Narbón Perpiñá 

 

Resolució del rector, de 27 d’abril de 2021, per la qual es fa públic el nomenament del senyor Xavier Domene 
Casadesús com a professor titular d’universitat del Departament de Biologia Animal, Biologia Vegetal i d’Ecologia a 
l’àrea de coneixement d’Edafologia i Química Agrícola (BOE núm. 107, de 5 de maig de 2021). 
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VI.2. Personal d’administració i serveis 
[tornar a l’índex] 

 

VI.2.1. Convocatòries  
 
Resolució del vicerector d’Organització, per autorització del rector, de 7 d’abril de 2021, per la qual es 
convoca concurs específic, pel torn de trasllat i/o promoció, per a la provisió de 7 places d’administratiu o 
administrativa especialista, subgrup C1, de l’àmbit acadèmic, segons es detalla: 
 

Codi Categoria Denominació Destinació 
Horari 

(teòric) 

F01535 C1 21 
Administratiu/va especialista 

(responsable de tarda) 
Gestió Acadèmica 

Adm. de Centre d’Economia i Empresa 
14:00 – 21:00 

F05843 C1 21 s 
Administratiu/va especialista 

(intercanvis) 
Gestió Acadèmica i de Serveis 

Adm. de Centre de l’Escola d’Enginyeria 
9:00 – 17:00 

F05835 C1 21 s 
Administratiu/va especialista 

(intercanvis) 
Gestió Acadèmica i de Serveis 

Adm. de Centre CC. de l’Educació i FTI 
9:00 – 17:00 

F05115 C1 21 
Administratiu/va especialista 

(intercanvis) 
Gestió Acadèmica 

Adm. de Centre CC. de la Comunicació 
9:00 – 17:00 

F05119 C1 21 
Administratiu/va especialista 

(intercanvis) 

GA Fac. CC. Polítiques i de Sociologia 
Adm. Centre Dret i de CCPP i 

Sociologia 
14:00 – 21:00 

F05829 C1 21 
Administratiu/va especialista 

(intercanvis) 
Gestió Acadèmica Fac. de Psicologia 

Adm. de Centre de Lletres i Psicologia 
9:00 – 17:00 

F05847 C1 21 
Administratiu/va especialista 

(intercanvis) 
Gestió Acadèmica 

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

 

Resolució del vicerector d’Organització, per autorització del rector, de 23 d’abril de 2021, per la qual es 
fa pública la relació de places vacants a resultes del concurs general per a la provisió d’11 places de l’escala 
d’ajudants i biblioteques (ref. 2020A2IG01), segons es detalla: 
 

Codi Categoria Unitat funcional Horari (teòric) 

F02247 A2 22.1 Biblioteca de Ciències Socials 14:00 – 21:00 

F02711 A2 22.1 Biblioteca de Ciències Socials 14:30 – 21:30 

F02169 A2 22.1 Biblioteca d’Humanitats i Cartoteca General 14:30 – 21:30 

 
 

VI.2.2. Resolucions  
 

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 es determina la finalització de la permanència en el servei actiu, amb motiu de la seva jubilació 
ordinària, de la senyora Isabel Filella Ramírez. 

 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 14 de 
març de 2021, per la qual es prorroga la concessió, amb caràcter provisional, a la senyora Maria Teresa Chorda 

Serrano, funcionària de carrera, adscrita al Departament de Psicobiologia i Metodologia de Ciències de la Salut del 
Treball a distància de dilluns a divendres, cinc dies a la setmana. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 6 d’abril 
de 2021, per la qual es concedeix al senyor Aser Clavero Roluy, funcionari de carrera de l’escala administrativa, 
amb destinació a la Unitat Docent del Parc Taulí, l’excedència per incompatibilitat per a prestar serveis a l’Ajuntament 
de Barcelona. 

 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 6 d’abril 
de 2021, per la qual es finalitza el nomenament de la senyora Montserrat Fernández Crespo, funcionària de l’escala 
administrativa. 
 

Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 6 d’abril 
de 2021, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Ana Gutiérrez Navarro, funcionària de l’escala 

administrativa (C1), per ocupar la plaça F02141 (C1, nivell 22.1) a la Gestió Econòmica de Lletres i Psicologia de 
l’Administració de Centre de Lletres i Psicologia. 
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Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 6 d’abril 
de 2021, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, la senyora Rosa Arbós Torné, funcionària de l’escala 

administrativa (C1), per ocupar la plaça F02207 (C1, nivell 22.1) d’administrativa responsable d’àmbit econòmic a 
la Gestió Econòmica d’Economia i Empresa de l’Administració de Centre d’Economia i Empresa. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 6 d’abril 
de 2021, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora María Luisa Agudo Serrano, funcionària de 
l’escala administrativa (C1), per ocupar la plaça F01143 (C1, nivell 22.1) a la Unitat Tècnica de Processos Acadèmics 

de l’Àrea d’Afers Acadèmics. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 6 d’abril 
de 2021, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Emma Puig Bagur, funcionària de l’escala 
administrativa (C1), per ocupar la plaça F02727 (C1, nivell 22.1) a la Unitat Tècnica de Doctorat (Zona Cívica). 

 
Resolució del vicerector d’Organització, per autorització del rector, de 7 d’abril de 2021, per la qual es fa 

públic el nomenament de la senyora Maria Dolores Fernández Montraveta com a funcionària de carrera de l’escala 
tècnica de gestió (subgrup A1) (DOGC núm. 8388, de 16 d’abril de 2021). 
 
Resolució del vicerector d’Organització, per autorització del rector, de 7 d’abril de 2021, per la qual es fa 
públic el nomenament de les persones que han superat les diferents fases de les proves selectives per a l’accés a 
l’escala tècnica de gestió, subgrup A1, pel sistema de concurs oposició, segons es detalla (DOGC núm. 8388, de 16 
d’abril de 2021): 

 

COGNOMS I NOM 

Alegra Mena, Montserrat 

Farré Vila, Joan 

Solàs Molina, Albert 

 

Resolució del vicerector d’Organització, per autorització del rector, de 7 d’abril de 2021, per la qual es fa 
públic el nomenament de les persones que han superat les diferents fases de les proves selectives per a l’accés a 

l’escala tècnica de gestió, subgrup A1, pel sistema de concurs oposició, en el torn de promoció interna, segons es 
detalla (DOGC núm. 8388, de 16 d’abril de 2021): 
 

COGNOMS I NOM 

Alcolea Parés, Meritxell 

Fabregat Anglès, Tomàs 

Franquesa Sobrino, Josep 

García-Pardo Sánchez, Magdalena 

Tost Pujol, Carme 

 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització del rector, de 9 d’abril de 2021, per 
la qual s’anul·la el procés selectiu de la plaça d’administratiu o administrativa especialista amb destinació a la Unitat 

Docent Parc Salut Mar de l’Administració de Centre de Medicina (F01753). 

 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 9 d’abril 
de 2021, per la qual es tanca l’encàrrec provisional compartit de funcions de la plaça F00453 de la Gestió Acadèmica 
i de Serveis de la Facultat de Traducció i interpretació, a la senyora Loida Ibars Samaniego, gestora de Serveis de 
la Gestió Acadèmica i de Serveis de la Facultat de Traducció i interpretació (A1 22.2S). 

 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització del rector, de 9 d’abril de 2021, per 
la qual, en relació a l’anunci publicat per tal de cobrir provisionalment 2 places de l’escala de gestió, es resol: 
 

1. Atorgar la cobertura provisional de la plaça (F05071) amb destinació a l’Institut de Govern i Polítiques 
Públiques de l’Administració de Centre de Dret i de Ciències Polítiques i Sociologia, a la senyora Antonia 
Medina Gómez. 

 
2. Atorgar la cobertura provisional de la plaça (F04077) amb destinació a la Gestió Econòmica de l’Administració 

de Centre de Ciències de l’Educació ui de la FTI, al senyor Javier Anglès Moliner. 

 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 9 d’abril 

de 2021, per la qual es tanca l’encàrrec provisional compartit de funcions de la plaça F00453 de la Gestió Acadèmica 
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i de Serveis de la Facultat de Traducció i Interpretació, a la senyora Ascensión Gómez Molina, gestora de Programació 
Docent de la Gestió Acadèmica i de Serveis de la Facultat de Traducció i Interpretació. 
 

Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 9 d’abril 
de 2021, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, el senyor Enric López Cejas, funcionari de l’escala de gestió, 
per ocupar la plaça F00453 (A2 24.5S) a la Gestió Acadèmica i de Serveis de la Facultat de Traducció i 
d’Interpretació. 
 
Resolució del gerent, per autorització del rector, de 14 d’abril de 2021, per la qual es destina al senyor 

Fernando Guerrero Rebollo, a la plaça de lliure designació, com a vicegerent de Persones, i cessa com a cap de 
l’Àrea de Gestió de Persones. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 15 d’abril 
de 2021, per la qual s’encarrega, amb caràcter provisional, al senyor Gerard Basachs Cortina, secretari de direcció 

de la Direcció de Tecnologies de la Informació i de la Comunicació, l’assumpció de funcions de la plaça F01363 (C1, 
nivell 22.1) de secretari de direcció de la Vicegerència d’Economia. 

 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 19 d’abril 
de 2021, per la qual s’encarrega, amb caràcter provisional, al senyor Josep Antoni Bonilla Hontoria, les funcions de 
la plaça (F05439) de gestor/a acadèmic/a de la Facultat de Biociències. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 19 d’abril 
de 2021, per la qual es modifica, a la senyora Olga Jiménez Rodríguez, el complement personal de durada 

determinada. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 19 d’abril 
de 2021, per la qual s’encarrega, amb caràcter provisional, part de les funcions i responsabilitats de la plaça de 
gestor/a del Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia, a la senyora Flora Fuentes Garcia. 
 

Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització del rector, de 19 d’abril de 2021, per 
la qual es resol la convocatòria de concurs específic, per a la provisió de tres places de l’escala de gestió (subgrup 
A2), segons es detalla: 
 

1. Adjudicar la plaça de gestió amb destinació a l’Institut de Biotecnologia i de Biomedicina “Vicent Villar Palasí” 
de l’Administració de Medicina (F02075), al senyor Joan Josep Pancho Moro. 

 

2. Adjudicar la plaça de gestió amb destinació a la Unitat integrada de Suport Administratiu Departamental del 
Departament de Psicologia Clínica i Salut i del Departament de Psicologia Social de l’Administració de Lletres 
i de Psicologia (F02687), al senyor Miguel Tomás Plau. 

 
Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, de 26 d’abril de 2021, per 
la qual es deixa sense efectes l’encàrrec, a la senyora Elisabet Canovas Flores, de les funcions de coordinació amb 
les Gestions Acadèmiques i de coordinació de publicacions web. 

 

Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, de 26 d’abril de 2021, per 
la qual es cessa el senyor Javier Andrés Baena Real cessa, per finalització del contracte d’interinitat. 
 
Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, de 26 d’abril de 2021, per 
la qual es finalitza l’adscripció, en comissió de serveis, de la senyora Esther Rodríguez Oliver, administrativa de la 

Unitat Tècnica de Doctorat de l’Escola de Doctorat, titular de la plaça F09941 (C1.18), per ocupar la plaça F05033 
(C1.22.1), d’administrativa responsable de la Unitat Tècnica de Doctorat de l’Escola de Doctorat. 
 
Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, de 26 d’abril de 2021, per 
la qual es rescindeix el nomenament de la senyora Judit Guart Mateos, funcionària interina de l’escala administrativa 
(C1.16.1). 
 

Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, de 26 d’abril de 2021, per 
la qual es destina, amb caràcter definitiu, al senyor Jordi Vailles Serret, ajudant d’arxius i biblioteques (A2.22.1), 
per ocupar la plaça F02155 a la Biblioteca d’Humanitats. 
 

Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, de 26 d’abril de 2021, per 
la qual s’encarrega, amb caràcter provisional, les funcions i les responsabilitats de cap de grup de vigilants al senyor 
Juan Antonio Vega Rodríguez, en torn de nit. 
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Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, de 26 d’abril de 2021, per 
la qual s’encarrega, amb caràcter provisional, les funcions i responsabilitats de la plaça F01653 (A2 24.2) de gestor/a 

acadèmic/a de la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia, a la senyora Maria Victoria Ciriano Nogales. 
 
Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, de 28 d’abril de 2021, per 
la qual es nomena la senyora Núria Lleonart Santanach, funcionària interina de l’escala de gestió (A22.22.2), per 
cobrir provisionalment la plaça FP01041 de gestora de qualitat (A2.22.2), amb destinació a la Facultat de Filosofia i 
Lletres, i se li concedeix, com a funcionària de carrera de l’escala administrativa, l’excedència per incompatibilitat 

per passar a prestar serveis a l’escala de gestió (A2.22.2). 
 
Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, de 28 d’abril de 2021, per 
la qual nomena la senyora Gemma Álvarez Cruellas funcionària en pràctiques del subgrup A2 i adscriure-la a la plaça 
FP02473 de bibliotecària, amb destinació a la Biblioteca d’Humanitats i Cartoteca General. 

 
Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura dle rector, de 28 d’abril de 2021, per 

la qual nomena el senyor David Barri Castrillo funcionari en pràctiques del seubgrup A2 i adscriure’l a la plaça 
FP01439 de bibliotecari, amb destinació a la Biblioteca de Medicina, del Campus de Bellaterra. 
 
Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, de 28 d’abril de 2021, per 
la qual nomena la senyora Marta Miquel Sasplugas funcionària en pràctiques del subgrup A2 i adscriure-la a la plaça 
F02715 de bibliotecària, amb destinació a la Biblioteca de Ciències Socials. 
 

Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, de 28 d’abril de 2021, per 
la qual nomena la senyora Joana Ferrer Torrens funcionària en pràctiques del subgrup A2 i adscriure-la a la plaça 
FP01619 de bibliotecària, amb destinació a la Biblioteca de Veterinària. 
 
Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, de 28 d’abril de 2021, per 
la qual nomena el senyor Vicente Damián Gil Cano funcionari en pràctiques del subgrup A2 i adscriure’l a la plaça 

FP01493 de bibliotecari, amb destinació a la Biblioteca de Ciència i Tecnologia. 
 
Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, de 28 d’abril de 2021, per 
la qual nomena la senyora Irina Olives Pirirs funcionària en pràctiques del subgrup A2 i adscriure-la a la plaça F02979 
de bibliotecària, amb destinació a la Biblioteca de Sabadell. 
 
Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, de 28 d’abril de 2021, per 

la qual es nomena la senyora Meritxell Font Calpe, funcionària interina de l’escala de gestió (A2.22.2), per cobrir 
provisionalment la plaça FP06735 de gestora de qualitat (A2.22.2), amb destinació a la Facultat d’Economia i 
empresa compartida amb la Facultat de Ciències de la Comunicació, i se li concedeix, com a funcionària de carrera 
de l’escala administrativa, l’excedència per incompatibilitat per passar a prestar servies a l’escala de gestió 
(A2.22.2). 
 
Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, de 30 d’abril de 2021, per 

la qual s’adscriu en comissió de serveis a la senyora Rosa Maria Marín Moreno, funcionària de carrera de l’escala 

administrativa (C1.18.1S), per ocupar la plaça F05835 (C1.21S) d’administrativa especialista d’intercanvis de la 
Gestió Acadèmica i de Serveis de la Facultat de Traducció i interpretació. 
 
Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, de 30 d’abril de 2021, per 
la qual s’adjudica, amb caràcter definitiu, a la senyora Maria del Carmen González Silva, funcionària de l’escala 

administrativa (C1), la plaça F02199 (C1, nivell 22.1) de secretària de direcció amb destinació a l’Administració de 
Dret, Ciències Polítiques i Sociologia. 
 
Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, de 30 d’abril de 2021, per 
la qual es destina, amb caràcter definitiu, la senyora Tania Mata Sánchez, funcionària de l’escala administrativa, per 
ocupar la plaça F04993 d’administrativa responsable (C1.22.1) amb destinació a la Unitat de Gestió de Recursos de 
l’Àrea de Gestió de la Recerca. 

 
Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura, del rector, de 30 d’abril de 2021, 
per la qual es destina, amb caràcter definitiu, el senyor Josep Lluís Copete Peralta, funcionari de l’escala de gestió, 
per ocupar la plaça F03465 (A22.23.2) de gestor/a de suport d’usuaris de la Biblioteca de Ciència i Tecnologia 

(Administració de Centre de Ciències i de Biociències). 
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Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, de 30 d’abril de 2021, per 
la qual es denega la reincorporació de la senyora Mònica Serrano Garcia. 
 

Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, de 30 d’abril de 2021, per 
la qual es determina la finalització de la permanència en el servei actiu, amb motiu de la seva jubilació, de la senyora 
Teresa Cabau Boada. 
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