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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 23/2021, de 19 de maig, del Plenari del Consell Social 
 
S'acorda  

 
Aprovar l'acta de la sessió plenària del dia 13 d'abril de 2021. 
 
 

Acord 24/2021, de 19 de maig, del Plenari del Consell Social 
 
Exposició de motius 

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

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

l’activitat universitària. 
 
Vist l’interès estratègic del Consell Social de la UAB en participar de forma activa en el procés de captació de fons 

europeus en el marc de la iniciativa NextGenerationEU, la qual li suposa a la UAB una oportunitat de captació de 
recursos per a projectes emmarcats en els eixos estratègics de la sostenibilitat, la digitalització, el territori, la I+D i 
la igualtat de gènere. 

 
Vist l’acord PLE 64/2020 pres en la reunió del Ple del Consell Social de la UAB de 17 de desembre, en virtut del qual 
s’acorda el següent: 1) Aprovar destinar, en l’any 2021, 39.000 euros al projecte de captació de fons europeus en 

el marc de la iniciativa NextGenerationEU. 2) Comunicar el present acord al Cap del Gabinet del Rectorat de la UAB. 
Prenent en consideració que a la data de l’acord no es coneixia el cost concret del projecte, informació que es preveia 
disposar en el primer trimestre de 2021 i que, en el cas que el cost fos inferior a l’import de recursos assignats en 
l’acord PLE 64/2020, s’alliberarien els recursos disponibles per a allò que acordés el Ple del Consell Social. 

 
Vist que va quedar convingut que l’enfocament concret del projecte s’havia de determinar en les reunions del grup 
de treball intern composat per persones representants de l’àmbit competent de la UAB i del Consell Social, les quals 

han tingut lloc en l’any 2021.  
 
Vist que fruit de les reunions mantingudes per l’esmentat grup de treball intern es posa de manifest l’interès 

estratègic que la UAB formi part de la iniciativa Barcelona Deep Tech Hub, en la qual hi participen Barcelona Activa 
i les set universitats públiques catalanes, la qual cosa li comporta a la UAB una aportació de 20.000 euros. El Cost 
del projecte per a l’any 2021 s’estima al voltant del milió d’euros, cada universitat pública aporta 20.000 euros i la 

resta de la quantia serà coberta mitjançant l’aportació de Barcelona Activa i fons NextGenerationUE.  

 
Atès que l’interès estratègic de l’aliança de Barcelona Activa i les set universitats públiques catalanes per a la 
iniciativa Barcelona Deep Tech Hub, rau en la missió de posicionar Barcelona com un referent en l’àmbit de 

l’emprenedoria de base tecnològica sorgida d’un procés de recerca científica o d'enginyeria. Concretament, els 
objectius són els següents: a) Promoure la creació i el desenvolupament d’startups amb visió global a l’àmbit deep 
tech. b) Facilitar les eines específiques que permetin la transferència dels resultats de la recerca cap a les empreses 

i la societat, dotant a les persones emprenedores d’una sèries de recursos per facilitar el seu accés al talent, a 
capital, al mercat i als agents de l’ecosistema. c) Difondre les oportunitats de negoci de l’àmbit deep tech. d) Atraure 
talent de la resta de l’Estat i d’Europa per a que desenvolupin la seva activitat emprenedora a l’àmbit deep tech a 
Barcelona. e) Generar referents d’èxit internacional d’iniciatives emprenedores al sector. f) Esdevenir un punt de 

trobada dels agents del sector que donen suport a la iniciativa emprenedora. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  
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S’acorda  

 

1)  Aprovar la modificació de l’acord PLE 64/2020 pres en la reunió plenària del Consell Social de 17 de desembre, 
en el sentit de destinar, en l’any 2021 i en el marc de la iniciativa NextGenerationEU, 20.000 euros en concepte de 

l’aportació de la UAB en l’any 2021 per a dur a terme la iniciativa Barcelona Deep Tech Hub fruit de l’aliança entre 
Barcelona Activa i les set universitats públiques catalanes per abordar l’esmentada iniciativa.  
 
2)  Comunicar el present acord al Cap del Gabinet del Rectorat de la UAB. 

 
 
Acord 25/2021, de 19 de maig, 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 de la Llei Orgànica 1/2003, de 19 de febrer d’Universitats de Catalunya. 

 
Vistos els articles 64.l) i 212 dels Estatuts de la UAB. 
 

Vist l’article 28.2.b) del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Vist l’acord PLE 20/2021 pres pel Ple del Consell Social reunit el dia 13 d’abril de 2021, en virtut del qual 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 al vicerector d’Economia i campus i al gerent de la UAB el present acord. 

 
Vista l’acord 46/2021 pres pel Consell de Govern de 28 d’abril de 2021 que estableix: PRIMER.  Aprovar el projecte 
de Pressupost de la UAB per a l’exercici de 2021, que s’annexa; 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. 
 

Vist l’acord CE 46/2021 pres per la Comissió Econòmica del Consell social de 7 de maig de 2021 en virtut del qual 
s’acorda informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1)Aprovar el pressupost 
de la Universitat Autònoma de Barcelona per a l’exercici 2021, d’acord amb el que consta en el document 1. 2) 
Comunicar aquest acord al Gerent de la UAB per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 

 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

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

 
1)  Aprovar el pressupost de la Universitat Autònoma de Barcelona per a l’exercici 2021, d’acord amb el que consta 
en el document 1. 

 

2)  Comunicar aquest acord al Gerent de la UAB per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-lo 
efectiu. 
 

 
Acord 26/2021, de 19 de maig, del Plenari del Consell Social 
 

Exposició de motius 
 
Vist l’acord PLE 24/2021 pres pel Ple del Consell Social reunit el 19 de maig de 2021, en virtut del qual s’aprova el 
pressupost de la UAB per a l’exercici 2021. 

 
Atesa la situació econòmica que afecta a tot el país i també a les universitats i que, en el marc de la normativa 
estatal i autonòmica d’aplicació, és del tot imprescindible l’assoliment de l’equilibri del pressupost. 
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Vist l’informe sobre el seguiment de l’execució del Pressupost de la UAB de l’exercici 2021 presentat per la Gerència 

(document 1). 

 
Vist l’article 89.d) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya, en relació a les funcions 

econòmiques, pressupostàries i patrimonials del Consell Social.  
 
Vist l’article 123.1) dels Estatuts de la UAB. 
 

Vist l’article 28.3.g) del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
 

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

 
El Ple del Consell Social es dona per assabentat del seguiment de l’execució del pressupost de la UAB de l’any 2021 
i de la seva tresoreria, d’acord amb el que consta en el document 1. 

 

 
Acord 27/2021, de 19 de maig, del Plenari del Consell Social 
 

Exposició de motius 
 
Vist l’article 14.4 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 98 de la Llei Orgànica 1/2003, de 19 de febrer d’Universitats de Catalunya. 
 

Vist l’article 124.1 dels Estatuts de la UAB. 
 
Vist l’article 28.2.j i l’article 33 del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 

 
Vist l’acord PLE 61/2020 pres pel Ple del Consell Social, de 17 de desembre de 2020, en virtut del qual S’acorda 1) 
Aprovar donar continuïtat a les actuacions següents: a) Destinar 6.000 euros als Premis Argó (17a edició) a treballs 

de recerca d’estudiants de batxillerat i de cicles formatius de grau superior. b) Destinar 2.000 euros a compte de la 
dotació del Premi a l’Excel·lència Docent de la UAB del curs 2020-2021. c) Destinar 10.000 euros a les Beques 
Impuls per a estudiants de la UAB amb necessitats especials per al curs 2021-2022. d) Destinar 5.000 euros per a 
l’acte La Nit del Consell Social. 2) Comunicar l’apartat a) i b) del punt 1 d’aquest acord a la vicerectora d’Estudis i 

Innovació de la UAB. 3) Comunicar l’apartat c) d’aquesta acord a la vicerectora d’Alumnat i d’Ocupabilitat. 4) 
Comunicar el present acord al Cap del Gabinet del Rectorat de la UAB. 
 

Vist l’acord PLE 63/2020 pres pel Ple del Consell Social, de 17 de desembre de 2020, en virtut del qual S’acorda 1) 
Aprovar destinar, en l’any 2021, 2.118 euros al projecte Imagine Express. 2) Aprovar destinar, en l’any 2021, 1.000 
euros al Programa Universitat-Empresa (PUE) de la UAB. 3) Aprovar assignar, en l’any 2021, 13.642 euros per al 

projecte Hub b30 Residence Experience, en concepte de les despeses del servei d’execució del projecte per part del 
Parc de Recerca UAB i en concepte del cost de les beques a estudiants del curs 2021-2022 imputables a l’any 2021. 
4) Aprovar destinar, en l’any 2021, 5.000 euros per a l’acte de la Nit del Consell Social de la UAB 2021. 5) Comunicar 

el punt 1 d’aquest acord a la vicerectora d’Alumnat i d’Ocupabilitat de la UAB i al director del Servei d’Ocupabilitat 

de la UAB. 6) Comunicar el punt 2 d’aqust acord al director del Parc de Recerca de la UAB.7) Comunicar el punt 3 
d’aquest acord a la vicerectora d’Innovació i de Projectes Estratègics i al vicegerent de Recerca de la UAB. 8) 
Comunicar el present acord al Cap del Gabinet del Rectorat de la UAB. 

Vista la proposta d’acord PLE 24/2021 de la reunió plenària del Consell Social de 19 de maig de 2021, que estableix 
el següent: 1) Aprovar la modificació de l’acord PLE 64/2020 pres en la reunió plenària del Consell Social de 17 de 
desembre, en el sentit de destinar, en l’any 2021 i en el marc de la iniciativa NextGenerationEU, 20.000 euros en 

concepte de l’aportació de la UAB en l’any 2021 per a dur a terme la iniciativa Barcelona Deep Tech Hub fruit de 
l’aliança entre Barcelona Activa i les set universitats públiques catalanes per abordar l’esmentada iniciativa. 2) 
Comunicar el present acord al Cap del Gabinet del Rectorat de la UAB. 
 

Vist l’acord CE 47/2021 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social, de 7 de maig de 2021, en virtut del qual 
s’acorda informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta de pressupost del Consell Social de la 
Universitat Autònoma de Barcelona per a l’exercici 2021, d’acord amb el que consta en el document 1. 

 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors i a proposta del president del Consell Social  
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S’acorda 

 
Aprovar el pressupost del Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona per a l’exercici 2021, d’acord amb 

el que consta en el document 1. 
 

 
Acord 28/2021, de 19 de maig, del Plenari del Consell Social 

 
Exposició de motius 
 

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 en 

els termes del document 1. 
 
Vist l’article 88.e) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 

Vist l’article 64. t) dels Estatuts de la UAB. 
 
Vist l’article 28.2. apartat a, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social. 

 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

Vist l’acord 55/2021 pres en la reunió del Consell de Govern de 28 d’abril de 2021, en virtut del qual s’acorda 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. 

 

Vist l’acord CE 44/2021 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social de 7 de maig de 2021, en virtut del qual 
s’acorda informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) 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 1.  2) Encarregar a la secretària general 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 dels presents acords al Consorci Institut d’Estudis Regionals i 

Metropolitans de Barcelona (IERMB). 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions i documentació continguda en la part expositiva,  
 

S’acorda 
 
1)  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 1.   
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2)  Encarregar a la secretària general 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 Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB). 
  

 

Acord 29/2021, de 19 de maig, del Plenari del Consell Social 
 
Exposició de motius 

 
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 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 53/2021 pres en la reunió del Consell de Govern de 28 d’abril de 2021, en virtut del qual s’acorda 
autoritzar la cessió d'ús d’aules per al desenvolupament d’activitat acadèmica teòrica i pràctica a l’Escola Fundació 

Universitat Autònoma de Barcelona-Formació i elevar la proposta d’acord al Consell Social de la UAB. 
 
Vist l’acord CE 48/2021 pres en la reunió de la Comissió Econòmica de 7 de maig de 2021, en virtut del qual s’acorda 
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) Autoritzar la cessió d'ús 

d’aules, en els següents termes: a) Objecte: Aules per al desenvolupament d’activitat acadèmica teòrica i pràctica, 
subjecte a la disponibilitat de la Universitat Autònoma de Barcelona. b) Cànon: Els establerts en cada moment pel 
Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona. c) Despeses de manteniment: No n’hi ha. d) 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. e)  Destinació: Activitat 
acadèmica de l’Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona-Formació. 2) 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. 3)Encarregar el Vicerector 
d’Economia 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. 5) Notificar el present 

acord a la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions i documentació continguda en la part expositiva,  

 
S’acorda 
 
1)  Autoritzar la cessió d'ús d’aules, en els següents termes: 

     a) Objecte: Aules per al desenvolupament d’activitat acadèmica teòrica i pràctica, subjecte a la disponibilitat de 
la Universitat Autònoma de Barcelona.   
     b) Cànon: Els establerts en cada moment pel Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona. 

     c) Despeses de manteniment: No n’hi ha.   
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     d) 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. 
     e) Destinació: Activitat acadèmica de l’Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona-Formació. 
 

2)   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. 

 
3)   Encarregar el Vicerector d’Economia 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. 
 
5)   Notificar el present acord a la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona. 

 
 
Acord 30/2021, de 19 de maig, del Plenari del Consell Social 

 
Exposició de motius 
 

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 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 54/2021 pres en la reunió del Consell de Govern de 28 d’abril de 2021, en virtut del qual s’acorda 
autoritzar la cessió d'ús d’espais a HILL’S PET NUTRITION ESPAÑA, S.L. un conveni de cessió d’ús d’espais per a 

instal·lar una vitrina no fixa on pugi exposar informació sobre els seus programes i productes, i elevar la proposta 
d’acord al Consell Social de la UAB. 
 

Vist l’acord CE 49/2021 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social de 7 de maig de 2021, en virtut del qual 

s’acorda informar favorablement el Ple del Consell social sobre la proposta d’acord següent: 1) 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: a) 
Objecte: 120 x 100 cm (1,2 m2) ubicats en el passadís de la planta primera del vestíbul V1 de la Facultat de 

Veterinària. b) Cànon: 500 euros, més IVA a la primera anualitat. Les successives anualitats se li aplicarà els preus 
aprovats pel Consell Social. c)Despeses de manteniment: No n’hi ha.   d) Termini de duració: 12 mesos, prorrogables 
expressament per 3 períodes consecutius anuals. e) Destinació: instal·lar una vitrina no fixa on pugi exposar 

informació sobre els seus programes i productes. 2) 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. 3) Encarregar el vicerector d’Economia 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. 5)Notificar el present acord a HILL’S PET NUTRITION ESPAÑA, 
S.L. 
 

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

 

1)   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: 

      a)  Objecte: 120 x 100 cm (1,2 m2) ubicats en el passadís de la planta primera del vestíbul V1 de la Facultat 
de Veterinària. 
      b) Cànon: 500 euros, més IVA a la primera anualitat. Les successives anualitats se li aplicarà els preus aprovats 
pel Consell Social. 

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

 
2)    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. 
 
3)    Encarregar el vicerector d’Economia 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. 
 

5)  Notificar el present acord a HILL’S PET NUTRITION ESPAÑA, S.L. 
  
 

Acord 31/2021, de 19 de maig, 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 i document 
2). 

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

 
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 47/2021 pres en la reunió del Consell de Govern de la UAB de 28 d’abril de 2021 en virtut del qual 
s’aprova la creació de títols de grau i elevar la proposta d’acord al Consell Social de la UAB. 
 

Vist l’acord CA 15/2021 de la reunió de la Comissió Acadèmica del Consell Social del dia 11 de maig 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 Clàssiques, b) Estudis d’Anglès i Francès 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 de grau següents: 

      a) Estudis d’Anglès i Clàssiques.  
      b) Estudis d’Anglès i Francès.  
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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 32/2021, de 19 de maig, 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. 

 
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 48/2021 pres en la reunió del Consell de Govern de la UAB de 28 d’abril de 2021, en virtut del qual 
s’aprova la creació de títol de màster universitari i elevar la proposta d’acord al Consell Social de la UAB. 
 

Vist l’acord CA 16/2021 de la reunió de la Comissió Acadèmica del Consell Social del dia 11 de maig de 2021, la qual 
estableix informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) Aprovar la creació 
del títol de màster universitari en   Mediació Familiar i en els Àmbits del Dret Privat 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 del títol de màster universitari en Mediació Familiar i en els Àmbits del Dret Privat. 
 
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. 

 
 
Acord 33/2021, de 19 de maig, 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 i document 3 ). 
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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 49/2021 pres en la reunió del Consell de Govern de la UAB de 28 d’abril de 2021, en virtut del qual 

s’aprova la creació de màsters propis i diplomes de postgrau i elevar la proposta d’acord al Consell Social de la UAB. 
 
Vist l’acord CA 17/2021 pres en la reunió de la Comissió Acadèmica del Consell Social d’11 de maig de 2021, que 

estableix: Aprovar la creació del títol de màster propi següent: a) Màster en Feminismes Jurídics. Teories i Pràctiques 
Feministes del Dret; 2) Aprovar la creació dels títols de diploma de postgrau següents: a) Diploma de postgrau en 
Neuropsicologia i Neurologia de la Conducta Forense b) Diploma de postgrau en Gestió i Preservació Documents 

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

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

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

 

1)   Aprovar la creació del títol de màster propi següent: 
      a) Màster en Feminismes Jurídics. Teories i Pràctiques Feministes del Dret. 
 

2)   Aprovar la creació dels títols de diploma de postgrau següents:  
      a) Diploma de postgrau en Neuropsicologia i Neurologia de la Conducta Forense. 
      b) Diploma de postgrau en Gestió i Preservació Documents Audiovisuals i Sonors. 

 
3)   Encarregar la vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent l'execució i el seguiment dels punts primer i segon 
d’aquest acord. 

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

 
Acord 34/2021, de 19 de maig, del Plenari del Consell Social 
 

Exposició de motius 
 
A) Nomenament de la persona representant del Consell Social de la UAB en el patronat de la Fundació Autònoma 

Solidària 
 
Vist l’ article 96 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 

 

Vist l’ article 7.4 del Reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la Universitat Autònoma de 
Barcelona. 
 

Vistos els articles 14.3 i 14.5 dels Estatuts de la Fundació Autònoma Solidària 
 
Vist l’acord PLE 03/2017 del Ple del Consell Social realitzat el 21 de febrer de 2017, pel qual s’aprova que el senyor 

Daniel Furlan Silvestri representi el Consell Social de la UAB en el patronat de la Fundació Autònoma Solidària. 
 
Vist l’acord del patronat de la Fundació Autònoma Solidària reunit el dia 6 de març de 2017, pel qual s’aprova la 
renovació del senyor Daniel Furlan Silvestri com a membre del patronat de la Fundació.  

 
Vist que ha vençut el període del mandat del senyor Daniel Furlan en el patronat de la Fundació Autònoma Solidària, 
d’acord amb el que estableix l’article 14.5 dels Estatuts de l’esmentada Fundació i que, per tant, és necessari que el 

Consell Social procedeixi a la seva renovació o a la designació de la persona que es consideri per a l’exercici d’aquest 
càrrec. 
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Atès que el president del Consell Social de la UAB, d’acord amb el senyor Daniel Furlan Silvestri, proposa renovar el 

nomenament del senyor Daniel Furlan Silvestri com a patró de la Fundació Autònoma Solidària, en representació del 
Consell Social de la UAB. 

 
B) Nomenament Representant del Consell Social en el Patronat de la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona 
 
Vist l’article 83 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 

 
Vist l’article 7.1 del reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 

Vist l’acord 13/2017 pres pel Ple del Consell Social reunit el 5 d’abril, pel qual s’aprova la renovació del senyor 
Ramon Alberich Ferrer com a representant del Consell Social de la UAB en el patronat de la Fundació Universitat 
Autònoma de Barcelona (FUAB). 

 
Atès que s’ha rebut comunicat de la direcció jurídica de la FUAB en la que es comunica que el període pel qual el 
senyor Ramon Alberich va ser nomenat com a patró de la FUAB ha vençut i que, per tant, és necessari que el Consell 
Social procedeixi a la seva renovació o a la designació de la persona que es consideri per a l’exercici d’aquest càrrec. 

 
Vist que, en el context exposat, el president del Consell Social, d’acord amb el senyor Ramon Alberich Ferrer, proposa 
la renovació del càrrec d’aquest com a representant del Consell Social en el patronat de la Fundació UAB. 

 
C) Nomenament del representant del Consell Social en el Patronat de la Fundació Alumni de la UAB. 
 

Vist l’article 83 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 

 
Vist l’article 7.1 del reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 

Vist l’acord 08/2016 pres pel Ple del Consell Social reunit el 22 de febrer, pel qual s’aprova el nomenament de la 
senyora Tania Nadal Vicens com a representant del Consell Social de la UAB en el patronat de la Fundació Alumni i 
Amics de la UAB. 

 
Atès que s’ha rebut comunicat de la direcció jurídica de la FUAB en la que es comunica que el període pel qual la  
senyora Tania Nadal Vicens va ser nomenada com a vocal designada pel Consell Social en el patronat de la Fundació 

Alumni de la UAB ha vençut, és necessari que el Consell Social procedeixi a la seva renovació o a la designació de 
la persona que es consideri per a l’exercici d’aquest càrrec. 
 
Vist que, en el context exposat, el president del Consell Social, d’acord amb la senyora Tania Nadal, proposa la 

renovació del càrrec d’aquesta com a representant del Consell Social en el patronat de la Fundació Alumni de la 
UAB. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a instàncies del president del Consell Social,  
 
S’acorda 

 
1)   Aprovar la renovació del nomenament del senyor Daniel Furlan Silvestri com a patró de la Fundació Autònoma 
Solidària en representació del Consell Social de la UAB. 

 

2)   Aprovar la renovació del nomenament del senyor Ramon Alberich Ferrer com patró de la Fundació Universitat 
Autònoma de Barcelona en representació del Consell Social de la UAB. 
 

3)   Aprovar la renovació del nomenament de la senyora Tania Nadal Vicens com a patrona de la Fundació Alumni 
de la UAB en representació del Consell Social de la UAB. 
 

4)   Comunicar el punt primer d’aquest acord al president del Patronat de la Fundació Autònoma Solidaria i a la 
directora Jurídica i de Recursos Humans de la FUAB. 
 
5)   Comunicar el punt segon d’aquest acord al president del Patronat de la Fundació Universitat Autònoma de 

Barcelona i a la directora Jurídica i de Recursos Humans de la FUAB. 
 
6)   Comunicar el punt tercer d’aquest acord al president del Patronat de la Fundació Alumni UAB i a la directora 

Jurídica i de Recursos Humans de la FUAB. 
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I.2. Comissions del Consell Social 

 

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

 
Acord 13/2021, de 11 de maig, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 

 
S’acorda 
 

Aprovar l’acta de la sessió de la Comissió Acadèmica reunida el dia 23 de març de 2021. 
  
  

Acord 14/2021, de 11 de maig, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 

Vista la normativa sobre el règim de permanència als estudis oficials de grau i de màster de la UAB aprovada pel 
Consell Social el dia 20 de juny de 2011. 
 

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

1. NIA 1459692, estudiant de Grau en Administració i Direcció d’Empreses , segons consta en el document 1. 

2. NIA 1430831, estudiant de Grau en Bioquímica, segons consta en el document 2. 
3. NIA 1428684, estudiant de Grau en Economia, segons consta en el document 3. 

 

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

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

dels estudis de grau en Administració i Direcció d’Empreses, presentat per l’estudiant amb NIA 1459692 de 

la Facultat d’Economia i Empresa, per tal de donar acompliment al que estableixen els articles 3.3 i 3.8 de 
la Normativa sobre Règim de Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i considerar 
que les al·legacions que ha fet l’estudiant justifiquen la concessió d’una autorització de matrícula de 
l’assignatura 102337 Microeconomia I, i per tant, autoritzar que l’alumna pugui matricular-se en el curs 

2021-2022. 
  

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

dels estudis de grau en Bioquímica, presentat per l’estudiant amb NIA 1430831 de la Facultat de Biociències, 
per tal de donar acompliment al que estableixen els articles 3.3 i 3.8 de la Normativa sobre Règim de 
Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i considerar que les al·legacions que ha fet 

l’estudiant justifiquen la concessió d’una autorització de matrícula de l’assignatura 100869 Immunologia, i 
per tant, autoritzar que l’alumna pugui matricular-se en el curs 2021-2022. 

  

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

dels estudis de grau Economia, presentat per l’estudiant amb NIA 1428684 de la Facultat d’Economia i 
Empresa, per tal de donar acompliment al que estableixen els articles 3.3 i 3.8 de la Normativa sobre Règim 
de Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i considerar que les al·legacions que ha 

fet l’estudiant justifiquen la concessió d’una autorització de matrícula de l’assignatura 102307 Econometria 
III, i per tant, autoritzar que l’aluma pugui matricular-se en el curs 2021-2022. 

  

 
Acord 15/2021, de 11 de maig, de la Comissió Acadèmica 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). 
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Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 

4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 

 
Vist el que disposa l’article 64.e dels Estatus de la UAB sobre la creació de títols universitaris oficials. 

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

Vist l’article 88.b de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
Vist l’article 29.1.b del Reglament de funcionament i organització del Consell Social de la UAB. 

 
Vist que en la reunió del Consell de Govern de la UAB de 28 d’abril s’ha pres l’acord 47/2021 que estableix: 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. 

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

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

 

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

 
1)    Aprovar la creació dels títols de grau següents: 

a)    Estudis d’Anglès i Clàssiques. 

b)    Estudis d’Anglès i Francès.  
 
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 16/2021, de 11 de maig, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 

 
Exposició de motius 
 

Atesa la petició de creació d’un títol de màster universitari i 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 (document 1). 
 

Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 

4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
 
Vist l’article 88.b de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 

 
Vist el que disposa l’article 64.e dels Estatuts de la UAB sobre la creació de títols universitaris oficials. 
 

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

Vist l’article 29.1.b del Reglament de funcionament i organització del Consell Social de la UAB. 
 
Vist que en la reunió del Consell de Govern de la UAB 28 d’abril de 2021 s’ha pres l’acord 48/2021 que estableix: 

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

i d’Acreditació Acadèmica l'execució i el seguiment dels acords primer i segon. QUART.- Comunicar els presents 

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

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

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

 
S'acorda 
 

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

1. Aprovar la creació del títol de màster universitari en Mediació Familiar i en els Àmbits del Dret Privat. 
  

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. 

  

 

Acord 17/2021, de 11 de maig, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 

 
Ateses les peticions de creació de títols de màster propi i de diploma de postgrau que han estat presentades a 
l’Escola de Postgrau, i atesa la documentació justificativa corresponent que acredita que les propostes de creació 

reuneixen els requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus de títols (document 1, document 2, document 
3). 
 

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

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

Vist que en la reunió del Consell de Govern de la UAB de 28 d’abril  de 2021 s’ha pres l’acord 49/2021 que estableix 
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. QUART. Encarregar a la vicerectora d’Estudis i 

d’Innovació Docent l'execució i el seguiment dels acords primer a tercer. CINQUÈ. Comunicar els presents acords a 

la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 
Atesa la proposta de la vicerectora d’estudis i d’Innovació Docent. 

 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

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

Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
1. Aprovar la creació del títol de màster propi en Feminismes Jurídics. Teories i Pràctiques Feministes del Dret.  
2. Aprovar la creació dels títols de diploma de postgrau següents:  

               a) Diploma de postgrau en Neuropsicologia i Neurologia de la Conducta Forense.  
               b)  Diploma de postgrau en Gestió i Preservació Documents Audiovisuals i Sonors. 
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3. Encarregar la vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent l'execució i el seguiment dels punts primer i segon 

d’aquest acord. 

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

  
  
Acord 18/2021, de 11 de maig, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 
 

Exposició de motius  
 
Vist que la Distinció Jaume Vicens Vives a la qualitat docent universitària es creà des del departament competent 

en matèria d’universitats amb la finalitat d’honorar el professorat universitari i els departaments universitaris que 
sobresurten per la seva contribució en la millora de la qualitat de la docència, especialment per la tasca de renovació 
de la docència, la formació de professorat i l’elaboració de manuals i materials docents al servei de les universitats. 

D’entre totes les candidatures presentades per cadascuna de les universitats catalanes, tant públiques com privades, 
les distincions a les candidatures guanyadores s’atorguen per Decret del Govern de la Generalitat de Catalunya, a 
proposta de la persona titular del departament competent en matèria universitària. Les Distincions Jaume Vicens 
Vives poden atorgar-se com a premi individual als professors i professores de les universitats catalanes i com a 

premi col·lectiu a un equip de professors i/o professores, o a centres o departaments universitaris que hagin 
contribuït de manera destacada a la millora de la qualitat de la docència universitària a Catalunya. En ambdós casos, 
la distinció inclou una compensació econòmica que es distribueix entre els guardonats i guardonades i que s’ha de 

destinar a projectes d’innovació o de millora docent, a decisió de les persones guardonades. L’import dels guardons 
es fixa al Decret d’atorgament i s’ingressa als pressupostos de les universitats corresponents.  
 

Atès l’escrit del Secretari d’Universitats i Recerca en el que convoquen, per a l’any 2021, les candidatures col·lectives 

i individuals a la Distinció Jaume Vicens Vives, i que com a novetat de l’any 2019 i amb continuació per aquesta 
edició del 2021, es convoca la menció M. Encarna Sanahuja YII, orientada a identificar i premiar l’activitat docent 
del professorat, així com dels equips docents i grups d’innovació que hagin desenvolupat una actuació remarcable 

en la inclusió en la pràctica docent de la perspectiva de gènere. 
 
Atès l’escrit del Secretari d’Universitats i Recerca, adreçat al president del Consell Social de la UAB, en el que sol·licita 

que el Consell Social li trameti la proposta de candidats de la Universitat Autònoma de Barcelona per a la Distinció 
Jaume Vicens Vives de l’any 2021 i la menció M. Encarna Sanahuja YII abans del dia 17 de maig de 2021. 
Vist que en l’escrit del Secretari d’Universitats i Recerca, no es recull que es tindrà en consideració les candidatures 

presentades l’any 2020 en la convocatòria del 2021 i que la Secretaria del Consell Interuniversitari de Catalunya 
confirma per escrit l’any 2020 que aquestes es prendran en consideració si la sol·licitud es fa constar en l’acord del 
Consell Social. 
 

Vist l’article 29.2.e) del Reglament de funcionament del Consell Social de la UAB, i pel qual correspon a la Comissió 
Acadèmica per delegació del Ple del Consell Social, acordar les candidatures a les distincions Jaume Vicens Vives. 
 

Vist l’acord CA 04/2018, pres per la Comissió Acadèmica de 13 de febrer de 2019 i segons el qual: 
1. Per a la selecció de les candidatures individuals i col·lectives de la UAB a la Distinció Jaume Vicens Vives 

presentades al Consell Social a elevar a la Secretaria d’Universitats i Recerca, es valorarà que la tasca o 

projecte objecte de la candidatura posi de manifest alguna o vàries de les contribucions següents: 

• Millora de la qualitat en la docència. 

• Elaboració de materials docents innovadors. 

• Renovació metodològica/ capacitat innovadora dels mètodes docents presentats. 

• Creació d’escola o de model docent. 

• Visibilitat del projecte dins la UAB i/o en la societat. 

• Activitat i experiència docent en altres institucions docents i investigadores universitàries, tant nacionals 
com internacionals. 

• Durada de l’activitat docent desenvolupada a la UAB. 

• Bona coordinació i treball en equip entre el professorat, en el marc d’una metodologia innovadora i/o de 
qualitat. 

2. A més de la/les candidatura/es individual/s seleccionada/es segons els criteris establers al punt 1 d’aquest 
acord, també s’incorporarà com a candidatura individual la guanyadora del Premi a l’Excel·lència de la 
convocatòria del curs 2019-2020 i següents. 

 
Vista la proposta d’acord CA 17/2019 del punt 6 de la reunió de la Comissió Acadèmica de 22 de maig de 2019, la 
qual estableix: 1) Per a la selecció de les candidatures de la UAB a la menció M. Encarna Sanahuja Yll de la Distinció 

Jaume Vicens Vives presentades al Consell Social a elevar a la Secretaria d’Universitats i Recerca, es valorarà la 
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tasca o projecte objecte de la candidatura d’acord amb els criteris de valoració establerts en el document 1, donat 

prioritat als apartats d) i e) dels esmentats criteris. 2) Comunicar aquest acord al vicerector de Programació 

Acadèmica i de Qualitat, als efectes que siguin oportuns. 
Vist que es presenta com a candidatura en modalitat individual la persona guardonada amb el Premi a l’Excel·lència 

Docent de la UAB, doctor Sergi Robles Martínez(document 1) 
 
Vist l’interès que les candidatures presentades per a la Distinció Jaume Vicens Vives i la menció M. Encarna Sanahuja 
YII de l’any 2020 no guardonades es tinguin en compte en la convocatòria de l’any 2021, perquè siguin considerades 

sense haver de tornar-les a presentar. 
 
Vist que les candidatures esmentades en el paràgraf anterior són les següents: Candidatura, en modalitat individual 

de la Distinció Jaume Vicens Vives de la doctora Gemma Puigvert Planagumà presentada per la Facultat de Filosofia 
i Lletres de la Universitat Autònoma de Barcelona.  
 

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

1. Elevar a la Secretaria d’Universitats i Recerca la candidatura, en modalitat individual, del doctor Sergi Robles 
Martínez, guanyador del Premi a l’Excel·lència Docent de la UAB 2021, a la Distinció Jaume Vicens Vives a la qualitat 
docent universitària de l’any 2021, presentada per l’Escola d’Enginyeria de la Universitat Autònoma de Barcelona. 

 
2.Sol·licitar a la Secretaria d’Universitats i Recerca que les candidatures presentades per la UAB a la Distinció Jaume 
Vicens Vives de l’any 2020 no guardonades es tinguin en compte en la convocatòria de l’any 2021, perquè siguin 

considerades sense haver de tornar-les a presentar. Aquestes candidatures són les següents:  

Candidatura en modalitat individual, de la doctora Gemma Puigvert Planagumà a la Distinció Jaume Vicens 
Vives. 

  

 
Acord 19/2021, de 25 de maig, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 
 

Exposició de motius 
 
Vist que 11 de maig de 2020 es rep un escrit de la Secretaria d’Estat d’Educació, signada pel Director General de 

Planificació i Gestió Educativa adreçat al  president del Consell Social (document 1), en el qual: 
-    S’informa que a la UAB li seran adjudicades 65 beques – col·laboració amb departaments per a la convocatòria 
2021-2022. 
-    La quantia de la beca és de 2.000 euros. 

-    S’indica que properament es publicarà en el BOE la convocatòria de les beques-col·laboració per al curs 2021-
2022. 
-    Es comunica que la normativa atribueix al Consell Social la competència de distribuir les esmentades beques 

entre els diferents departaments, concretant el nombre que correspongui per a cadascun d’ells i afegint una relació 
prioritzada de, almenys, un 10% més per al supòsit d’una eventual insuficiència de candidats per a les beques 
inicialment assignades. 

-    S’estableix que abans del 31 de maig de 2021 aquesta distribució haurà de ser publicada per la universitat i 
tramesa a la Subdirecció General de Beques, Ajuts a l’Estudi i Promoció Educativa. 
Vist que d’acord amb l’exposat en el paràgraf anterior, cal procedir a establir els criteris de distribució de les beques 

– col·laboració entre els diferents departaments de la UAB. 

 
Vista la documentació justificativa i de proposta de distribució (document 2 i document 3) presentada pel cap de 
l’Àrea d’Afers Acadèmics de la UAB.  

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

S'acorda  
 
a)    Aprovar, per al curs 2021-2022, els criteris pel repartiment entre els departaments de la UAB de les beques de 
col·laboració en departaments que el Ministeri assigna a la UAB en la convocatòria per al curs 2021-2022. Aquests 

criteris estableixen el següent: 
1)    S’atorga una beca a cada departament.     
2)    Les beques que puguin quedar  vacants d’assignació un cop aplicat el criteri 1, es repartiran entre les 

diferents àrees de coneixement de manera proporcional al nombre de sol·licituds vàlides rebudes en els 3 
darrers anys. 
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3)    Dins de cada àrea de coneixement s’assignen les beques extra entre els departaments de manera 

proporcional al nombre de sol·licituds vàlides rebudes en els darrers 3 anys. S'empra el mètode de la resta 

més alta. 
4)    En cas d'empat s'assigna la beca al departament amb més sol·licituds vàlides presentades el curs 2020-

2021. Si continua l'empat s'assigna la beca al departament amb més sol·licituds vàlides presentades el curs 
2019-2020. 

 
b)    Aprovar l’assignació concreta del nombre de beques-col·laboració adjudicades a la UAB per part del Ministerio 

de Educación y Formación Profesional entre els diferents departaments de la Universitat (convocatòria 2021-2022), 
d’acord amb el que consta en el document 3. 
 

c)    Aprovar els criteris de reassignació de beques-col·laboració entre departaments en el cas de disposar de places 
vacants una vegada assignades les sol·licituds vàlides (convocatòria 2021-2022), que estableixen el següent: 

1)    Els departaments s’ordenaran pels àmbits de coneixement, segons llista adjunta que consta en el 

document 3. 
2)     S’assignarà la plaça vacant a la persona amb major puntuació total, d’entre els sol·licitants sense plaça 
assignada del mateix àmbit de coneixement. 
3)    En el cas que no quedessin sol·licituds vàlides en el mateix àmbit de coneixement, s’assignarà la plaça 

a l’àmbit de coneixement amb major nombre de sol·licituds vàlides d’aquesta convocatòria. 
d)    Comunicar aquest acord a la Subdirección General de Becas, Ayudas al Estudio y Promoción Educativa del 
Ministerio de Educación y Formación Profesional, a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica i al cap de l’Oficina d’Afers 

Acadèmics de la UAB.  
 
 

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

 

Acord 42/2021, de 7 de maig, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
S'acorda 

 
Aprovar l’acta de la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el dia 26 de març de 2021. 
 
 

Acord 43/2021, de 7 de maig, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motiusVista la proposta presentada per la vicegerència d’Ordenació Acadèmica de la UAB pel que fa 

als criteris aplicats en la revisió de tarifes del Servei de Llengües de la UAB de la UAB per al curs 2021-2022 
(document 1), la proposta de tarifes de l’esmentat Servei (document 2) i les tarifes comparatives del curs 2020-
2021 i 2021-2022 (document 3). 

 
Atès l’article 89.i de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
Atès l’article 123 dels Estatuts de la UAB. 

 
Atesos els articles 15.6 i 28.3.c del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
 

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

 
1. Aprovar les tarifes del Servei de Llengües de la UAB per al curs 2021-2022, en el sentit que s’exposa a 

continuació i d’acord amb el que consta en el  document 2. 
 

2. Comunicar aquest acord a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, als efectes de les gestions que siguin 
oportunes. 

 

 
Acord 44/2021, de 7 de maig, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 

Exposició de motius 
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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 en 

els termes del document 1. 

 
Vist l’article 88.e) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 

Vist l’article 64. t) dels Estatuts de la UAB. 
 
Vist l’article 28.2. apartat a, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social. 

 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

Vist l’acord pres en la reunió del Consell de Govern de 28 d’abril de 2021, en virtut del qual S’acorda 
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 1. 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). 

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

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

 

1. 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 1.   

2. Encarregar a la secretària general 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 dels presents acords al Consorci Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB). 

 
 
Acord 45/2021, de 7 de maig, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 

Exposició de motius 
 
Vista la proposta per a revertir els efectes de la COVID 19 i per a incrementar el nombre de persones abonades al 

Servei d’Activitat Física de la UAB (document 1). 
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Vist l’informe de la proposta de preus del Servei d’Activitat Física de la UAB per al curs 2021-2022, que detalla els 

canvis respecte l’any anterior (document 2). 

 
Vista la proposta de la Vicegerent d’Economia en relació a les tarifes del Servei d’Activitat Física de la UAB per al 

curs 2021-2022 (document 3). 
 
Vist l’article 89, apartat i, de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 
 

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

Consell Social de 19 de juny. 
 
 

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

1. Aprovar les tarifes del Servei d’Activitat Física de la UAB corresponents al curs 2021-2022, d’acord amb el que 
consta en el document 1. 

2. En data 31 d’agost de 2021 deixar sense efectes l’acord CE 107/2020 pres per la Comissió Econòmica en data 

11 de desembre de 2020. 
3. Comunicar el present acord a la vicegerent d’Economia i al director del Servei d’Activitat Física, per tal que es 

duguin a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 

 

 
Acord 46/2021, de 7 de maig, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 

Exposició de motius 
 
Vist l’article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica 

4/2007, de 12 d’abril. 
 
Vist l’article 89 de la Llei Orgànica 1/2003, de 19 de febrer d’Universitats de Catalunya. 

 
Vistos els articles 64.l) i 212 dels Estatuts de la UAB. 
 
Vist l’article 28.2.b) del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 

 
Vist l’acord PLE 20/2021 pres pel Ple del Consell Social reunit el dia 13 d’abril de 2021, en virtut del qual 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 al vicerector d’Economia i campus i al gerent de la UAB el present acord. 

Vista l’acord 46/2021 pres pel Consell de Govern de 28 d’abril de 2021 que estableix: PRIMER.  Aprovar el 
projecte de Pressupost de la UAB per a l’exercici de 2021, que s’annexa; 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. 

 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.  
 

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

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

1. Aprovar el pressupost de la Universitat Autònoma de Barcelona per a l’exercici 2021, d’acord amb el que 
consta en el document 1. 

2. Comunicar aquest acord al Gerent de la UAB per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-lo 
efectiu. 
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Acord 47/2021, de 7 de maig, de la Comissió Econòmica del Consell Social 

 

Exposició de motius 
 

Vist l’article 14.4 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 98 de la Llei Orgànica 1/2003, de 19 de febrer d’Universitats de Catalunya. 

 
Vist l’article 124.1 dels Estatuts de la UAB. 
 

Vist l’article 28.2.j i l’article 33 del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Vist l’acord PLE 61/2020 pres pel Ple del Consell Social, de 17 de desembre de 2020, en virtut del qual S’acorda 1) 

Aprovar donar continuïtat a les actuacions següents: a) Destinar 6.000 euros als Premis Argó (17a edició) a 
treballs de recerca d’estudiants de batxillerat i de cicles formatius de grau superior. b) Destinar 2.000 euros a 
compte de la dotació del Premi a l’Excel·lència Docent de la UAB del curs 2020-2021. c) Destinar 10.000 euros a 
les Beques Impuls per a estudiants de la UAB amb necessitats especials per al curs 2021-2022. d) Destinar 5.000 

euros per a l’acte La Nit del Consell Social. 2) Comunicar l’apartat a) i b) del punt 1 d’aquest acord a la vicerectora 
d’Estudis i Innovació de la UAB. 3) Comunicar l’apartat c) d’aquesta acord a la vicerectora d’Alumnat i 
d’Ocupabilitat. 4) Comunicar el present acord al Cap del Gabinet del Rectorat de la UAB. 

 
Vist l’acord PLE 63/2020 pres pel Ple del Consell Social, de 17 de desembre de 2020, en virtut del qual S’acorda 1) 
Aprovar destinar, en l’any 2021, 2.118 euros al projecte Imagine Express. 2) Aprovar destinar, en l’any 2021, 

1.000 euros al Programa Universitat-Empresa (PUE) de la UAB. 3) Aprovar assignar, en l’any 2021, 13.642 euros 

per al projecte Hub b30 Residence Experience, en concepte de les despeses del servei d’execució del projecte per 
part del Parc de Recerca UAB i en concepte del cost de les beques a estudiants del curs 2021-2022 imputables a 
l’any 2021. 4) Aprovar destinar, en l’any 2021, 5.000 euros per a l’acte de la Nit del Consell Social de la UAB 

2021. 5) Comunicar el punt 1 d’aquest acord a la vicerectora d’Alumnat i d’Ocupabilitat de la UAB i al director del 
Servei d’Ocupabilitat de la UAB. 6) Comunicar el punt 2 d’aqust acord al director del Parc de Recerca de la UAB.7) 
Comunicar el punt 3 d’aquest acord a la vicerectora d’Innovació i de Projectes Estratègics i al vicegerent de 

Recerca de la UAB. 8) Comunicar el present acord al Cap del Gabinet del Rectorat de la UAB. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors i a proposta del president del Consell Social, per a l’informe 

previ de la Comissió Econòmica,  
 
S’acorda 
 

Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta de pressupost del Consell Social de la 
Universitat Autònoma de Barcelona per a l’exercici 2021, d’acord amb el que consta en el document 1. 
 

 
Acord 48/2021, de 7 de maig, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 

Exposició de motius 
 
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 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. 
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Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 
Vist l’acord 53/2021 pres en la reunió del Consell de Govern de 28 d’abril de 2021, en virtut del qual S’acorda 

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. 
 

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

 
S’acorda 
 

Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
1. Autoritzar la cessió d'ús d’aules, en els següents termes: 

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

disponibilitat de la Universitat Autònoma de Barcelona.   
            b. Cànon: Els establerts en cada moment pel Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona. 
            c. Despeses de manteniment: No n’hi ha.   

            d. 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. 
            e. Destinació: Activitat acadèmica de l’Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona-Formació. 

2.  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. 

3. Encarregar el Vicerector d’Economia 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. 

5. Notificar el present acord a la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona. 

 
 
Acord 49/2021, de 7 de maig, de la Comissió Econòmica del Consell Social 

 
Exposició de motius 
 

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

 
Vist l’article 207.2 dels Estatuts de la UAB. 

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

 
Vist l’acord 54/2021 pres en la reunió del Consell de Govern de 28 d’abril de 2021, en virtut del qual S’acorda 
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. 

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

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

1.  
2. 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: 

            a. Objecte: 120 x 100 cm (1,2 m2) ubicats en el passadís de la planta primera del vestíbul V1 de la 
Facultat de Veterinària. 
            b. Cànon: 500 euros, més IVA a la primera anualitat. Les successives anualitats se li aplicarà els preus 
aprovats pel Consell Social. 

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

productes. 
2.  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. 
3. Encarregar el vicerector d’Economia 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. 

5.  Notificar el present acord a HILL’S PET NUTRITION ESPAÑA, S.L. 
 
 

Acord 50/2021, de 7 de maig, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 

 
Vista la informació elaborada per la Gerència sobre el seguiment del Pla d’Inversions Universitàries per a l’exercici 
de 2020 presentada a la Comissió d’Economia i Organització de 22 d’abril de març de 2021 (document 1). 
 

Vist l’acord de la Comissió d’Economia i d’Organització reunida el 22 d’abril de 2021, en virtut del qual s’acorda 
aprovar el seguiment de l’execució del Pla d’Inversions Universitàries pel 2020. 
Vist l’article 28.4 apartat d del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 

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

 
La Comissió Econòmica es dona per assabentada del seguiment de l’execució del Pla d’Inversions Universitàries de 

la UAB corresponent a l’any 2020. 
 
 
Acord 51/2021, de 7 de maig, de la Comissió Econòmica del Consell Social 

 
Exposició de motius 
 

Atesa la proposta de la Gerència sobre la programació del Pla d’Inversions Universitàries (PIU) de la UAB 
corresponent a l’any 2021 (document 1)i que el document presentat conté informació relativa a les quantitats 
programades per a l’exercici 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 89.d) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya, en relació a les funcions 
econòmiques, pressupostàries i patrimonials del Consell Social.  

 
Vist l’article 123.1) dels Estatuts de la UAB. 
 

Vist l’article 28.3.g) del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 

 
Vist l’acord pres per la Comissió d’Economia i Organització, delegada  del Consell de Govern, de 22 d’abril de 
2021, en virtut del qual s’aprova la proposta de programació del PIU 2021. 

 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

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

 
La Comissió Econòmica es dona per assabentada de la programació del Pla d’Inversions Universitàries de la UAB 
de l’exercici 2021. 
 

 
Acord 52/2021, de 7 de maig, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 

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

pressupost de la UAB a 15 d’abril de 2021 (document 1). 
 
Vist l’article 89.g de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya.  

 

Vist l’article 28.2.b del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  
 

S’acorda 
 

1. Aprovar les modificacions de crèdit del pressupost de la UAB a 15 d’abril de 2021, d’acord amb el que 

consta en el document 1. 
2. Comunicar aquest acord al Gerent i a la vicegerent de l’àmbit econòmic de la UAB, per tal que es duguin a 

terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 
 

 
Acord 53/2021, de 7 de maig, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 

Exposició de motius 
 



BOUAB Núm. 195  -  Maig / 2021     pàg. 24 
 

 

Butlletí Oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona 

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

 

Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB. 
 

Vist l’article 28.2. apartat f, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social. 
 
Vist l’acord PLE 06/2021 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. 

 
Vist que en data 13 d’abril de 2021 el Ple del Consell Social acorda 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. 
 
Vist l’informe tècnic de data 27 d’abril de 2021 elaborat per la Gerència de la UAB per la signatura de les pòlisses 
de crèdit amb el BBVA per import de 3 milions d’euros (document 1), en el que es fa constar que la pòlissa de 

crèdit compleix la normativa vigent d’acord amb el següent:  

• L’endeutament està aprovat pel Consell Executiu del Govern de la Generalitat de Catalunya amb data 20 
d’abril de 2021. 

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

Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.                             
 

Vist l’informe tècnic de data 11 de maig de 2020 elaborat per la Gerència de la UAB per la signatura de la pòlissa 

de crèdit amb la Caixa d’Enginyers per import de 3 milions d’euros (document 2), en el que es fa constar que la 
pòlissa de crèdit compleix la normativa vigent d’acord amb el següent:  

• L’endeutament està aprovat pel Consell  Executiu del Govern de la Generalitat de Catalunya amb data 20 
d’abril de 2021. 

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

 

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

La Comissió Econòmica es dona per assabentada de les condicions financeres i de venciment de les operacions 
d’endeutament a curt termini contractades per la UAB en data 27 d’abril de 2021 amb el BBVA, d’import 3 milions 
d’euros i la Caixa d’Enginyers d’import 3 milions d’euros. 

 
 
Acord 54/2021, de 7 de maig, de la Comissió Econòmica del Consell Social 

 
Exposició de motius 
 

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

pròrroga de la contractació núm. 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 en sessió plenària del 
Consell Social, acord PLE 74/2018, de 19 de desembre de 2018 i l’acord PLE 73/2019 de 10 de desembre de 2019. 
Vist l’acord PLE 59/2020, de 17 de desembre de 2020 en virtut del qual s’aprova 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 l’article 89.d de la llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
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Vist el que disposa l’article 28.3.g del reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 

 

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

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

Vist l’acord 030/2021 pres per la Comissió d’Economia i d’Organització delegada del Consell de Govern de data de 
22 d’abril de 2021 en virtut del qual S’acorda PRIMER. Aprovar la proposta de despeses pluriennals corresponent a 
la pròrroga de la contractació núm. 13/2021 de subministrament de l’equip i llicències pel control d’accés a la 

xarxa i la gestió de l’adreçament IP de la UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA, que s’annexa. 
SEGON.  Elevar aquest acord al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències. TERCER. Encarregar 
als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència l'execució i el seguiment d’aquests 

acords. 
 
Vist que en data 6 de maig de 2021, la vicegerent d’Economia confirma al Consell Social i al Gabinet Jurídic, que 
es tracta d’una nova contractació i que per tant, la proposta d’acord de la Comissió d’Economia i d’Organització 

delegada del Consell de Govern de data de 22 d’abril de 2021, que eleva al Consell Social no hauria de fer 
referència a una pròrroga del contracte, i en aquest sentit, s’ha modificat l’acord que es proposa per la Comissió 
Econòmica. 

 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.  
 

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

 
S’acorda 
 

1. Aprovar la proposta de despeses pluriennals corresponent a la contractació núm. 13/2021 de 
subministrament de l’equip  llicències pel control d’accés a la xarxa i la gestió de l’adreçament de la IP de 
la UAB, d’acord amb el que consta en el document 1.         

2. Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència l’execució i el 
seguiment d’aquest acord. 

3. Comunicar el present acord a la vicegerent de l’Àmbit Econòmic i a la Unitat de Contractació 

Administrativa de la UAB. 
 
 
Acord 55/2021, de 7 de maig, de la Comissió Econòmica del Consell Social 

 
Exposició de motius 
 

Vist el Certificat del vicerector d’Economia d’existència de crèdit suficient per atendre la despesa corresponent a la 
pròrroga de la contractació núm. 16/2015 del Servei d’estabulació del CBATEG de la Universitat Autònoma de 
Barcelona (document 1). 

 
Vist el que estableix la base d’execució 22 del pressupost de la UAB per al 2019, aprovat en sessió plenària del 
Consell Social, acord PLE 74/2018, de 19 de desembre de 2018 i l’acord PLE 73/2019 de 10 de desembre de 2019. 

 

Vist l’acord PLE 59/2020, de 17 de desembre de 2020 en virtut del qual s’aprova 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 l’article 89.d de la llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
Vist el que disposa l’article 28.3.g del reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 

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

entidades del sector público estatal con presupuesto estimativo, documento equivalente que acredite la existencia 
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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’acord 031/2021 pres per la Comissió d’Economia i d’Organització delegada del Consell de Govern de data de 
22 d’abril de 2021 en virtut del qual S’acorda 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, que s’annexa. SEGON.  Elevar aquest acord al Consell Social per tal que exerceixi les seves 
competències. TERCER. Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència 
l'execució i el seguiment d’aquests acords. 

 
Vist que en data 6 de maig de 2021, la vicegerent d’Economia confirma al Consell Social i al Gabinet Jurídic, que 
es tracta d’una nova contractació i que per tant, la proposta d’acord de la Comissió d’Economia i d’Organització 

delegada del Consell de Govern de data de 22 d’abril de 2021, que eleva al Consell Social no hauria de fer 
referència a una pròrroga del contracte, i en aquest sentit, s’ha modificat l’acord que es proposa per la Comissió 
Econòmica. 

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

 
S’acorda 
 

1. Aprovar la proposta de despeses pluriennals corresponent a la contractació núm. 16/2021 del Servei 
d’estabulació del CBATEG de la UAB, d’acord amb el que consta en el document 1.  

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

seguiment d’aquest acord. 

3. Comunicar el present acord a la vicegerent de l’Àmbit Econòmic i a la Unitat de Contractació 
Administrativa de la UAB. 

 

 
 

I.3. Claustre 
[tornar a l’índex] 

 
 

Acord 1/2021, d’11 de maig, del Claustre pel qual s'acorda elegir els membres de la Mesa del Claustre, que tot 
seguit s'indiquen: 
 

1 professor doctor amb vinculació permanent a la Universitat (sector A) 
 
Enric Marín i Otto 

 
1 membre de la resta de personal acadèmic i el personal investigador en formació que exerceixi funcions de docència 
(sector B) 
Titular: 

Laura Sanmiquel Molinero (suplent Isabel Pellicer Cardona) 
 
Suplents: 

Daniel Vallès Muñío 
Gabriel Izard Granados 
 

2 estudiants (sector C) 
No hi ha candidatures 
 
2 membres del personal d'administració i serveis (sector D) 

Titulars: 
Sarai Sabaté Diaz (suplent Dolors Sales Pujol) 
Koki Gassiot Pintori (suplent David Yeste Muñoz) 

 
Suplent: 
Anna Barceló Vernet (suplent Carina Clavell Fuentez) 
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Acord 2/2021, d’11 de maig, del Claustre pel qual s'acorda elegir els representants del Claustre al 

Consell de Govern, que tot seguit s'indiquen:  
 

7 professors doctors amb vinculació permanent a la Universitat (sector A) 
Titulars: 
Cristina Palet Ballús (suplent Albert Ruíz Cirera) 
Ester Fernández Gimeno (suplent Xavier Bardina Simorra) 

Pere Ysàs Solanes 
Francesc Foguet i Boreu (suplent Francesc Cortès i Mir) 
Eva Anduiza Perea 

Juan Antonio Baeza Labat 
Isidre Gibert González (suplent Vicente Martínez Perea) 
 

Suplents: 
Jordi Bartolomé Filella (suplent Jordi Alberola Domingo) 
Eduard José Cunilleras (suplent Jordi Miró Roig) 
Rafael Rebollo Vargas 

Gonzalo Seco Granados 
Xavier Navarro Acebes 
Vicente Martínez Perea (suplent Inmaculada Ponte Marull) 

Valeri Sorolla Amat 
Diego Castro Ceacero 
 

5 membres de la resta de personal acadèmic i el personal investigador en formació que exerceixi funcions de 

docència (sector B) 
Titulars: 
Isabel Pellicer Cardona (suplent Laura Sanmiquel Molinero) 

Maria Montserrat Rivera del Alamo (suplent Enric Pujol Casademont) 
Xavier Verge Mestre 
Daniel Vallès Muñío 

Gabriel Izard Granados 
 
6 representants dels estudiants, entre els quals hi haurà almenys un representant de doctorat 

Titulars: 
Núria Simó Bosch 
Ariadna Molló Henao 
Bernat Sanchez Yvern 

Queralt Giralt Planas 
Gina Picart Royo 
Eloi Guerrero Menéndez, estudiant de doctorat 

 
Suplents: 
Arnau Calsapeu Codina 

Raúl Anguita Contreras, estudiant de doctorat 
 
2 representants del personal d’administració i serveis 

Titulars: 

Ernesto Castaños Moreno (suplent Míriam Lázaro Díez) 
Andreu Pompas Alcaraz (suplent Elia Soriano Costa) 
 

Suplent: 
Carina Clavell Fuentez (suplent Núria Alier Janer) 
 

 
Acord 3/2021, d’11 de maig, del Claustre pel qual s'acorda aprovar les actes de les sessions anteriors dels dies 
17 de desembre de 2019 i 22 de desembre de 2020. 
 



BOUAB Núm. 195  -  Maig / 2021     pàg. 28 
 

 

Butlletí Oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona 

 

 

I.4. Comissions del Consell de Govern 

 

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

 

  
Acord 050/2021, de 26 de maig de 2021 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 

ACORDS 
 

Aprovar l'acta de la sessió de 21 d'abril de 2021. 
  

  

Acord 051/2021, de 26 de maig de 2021 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 

Vistes les diverses peticions de creació i de modificació de títols de màsters i dediplomes 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 del títols de màster propi i de diploma de postgrau.  

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

  

  
Acord 052/2021, de 26 de maig de 2021 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 

Vistes les propostes d’aprovació i de modificació de plans d’estudis de màsters i de diplomes de postgrau propis 
presentades a l'Escola de Postgrau, i després de revisada la documentació justificativa corresponent que acredita 

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

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

Vist 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. 
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Vist l'article 12.3.a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 

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

competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon aprovar els plans d’estudis de tots 
els estudis de primer cicle, segon cicle i formació permanent conduents a títols oficials i a títols propis i informar-ne 

al Consell Social, així com les modificacions derivades de la seva aplicació. 
  
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

Primer. Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la creació del pla d’estudis dels màsters següents, amb la 
condició que els òrgans competents aprovin el títol corresponent: 

- Màster en  Estil de Vida Saludable  
- Màster en  Cures Infermeres a l'Adult en Estat Crític  

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

- Diploma de Postgrau en  Il·lustració digital: marques, mitjans i videojocs 
 
Tercer. Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la modificació del pla d’estudis del màster propi següent: 

- Màster en Diagnòstic i Tractament del Peu Diabètic  
 
Quart. Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la modificació del pla d’estudis dels Diplomes de Postgrau 
següents: 

- Diploma de Postgrau en Assistència Integral al Malalt Traumàtic Greu (Àmbit Prehospitalari i Hospitalari)  

- Diploma de Postgrau en Estil de Vida Saludable  
 

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 053/2021, de 26 de maig de 2021 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 

Vista la proposta de creació de nous cursos d’especialització presentada a l'Escola de Postgrau, i després de revisada 
la documentació justificativa corresponent que acredita que la proposta reuneixen els requisits exigits per la UAB 
per a la seva aprovació. 

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

4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
  
Vist l’article 305 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb 

el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011 i les seves posteriors 
modificacions, sobre les propostes de cursos d’especialització. 

  

Vist l’article 306 de  l’esmentada normativa, que estableix que  les propostes de cursos d’especialització són 
aprovades per la Vicerectora d’Estudis i de Innovació Docent i que la comissió del Consell de Govern amb 
competències sobre l’ordenació acadèmica dels estudis de postgrau ha de ser informada periòdicament sobre les 
propostes aprovades. 

 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

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. 

 

http://www.uab.cat/doc/Informacio-sobre-creacio-cursos-especialitzacio-260521
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Tercer. Comunicar aquests acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 

necessàries per fer-los efectius. 
  

  
Acord 054/2021, de 26 de maig 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 : 

• Biomedical Data Science / Ciencia de Datos Biomédicos 

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

 
Acord 055/2021, de 26 de maig 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 

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: 
• Biomedical Data Science / Ciencia de Datos Biomédicos 

 
Segon. Encarregar a la vicerectora de Qualitat i d’Acreditació Acadèmica l’execució i el seguiment de l’acord primer. 
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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 056/2021, de 26 de maig de 2021 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 

Vista la proposta de la vicerectora de Qualitat i d’Acreditació Acadèmica d’aprovació de les accions propedèutiques 
proposades pels centres per al curs acadèmic 2021-2022. 

 
Atès la necessitat d’implementar l’oferta d’accions propedèutiques per al curs acadèmic 2021-2022. 
 

Vist l’article 17 i següents de la Normativa sobre organització acadèmica complementària de la normativa acadèmica 
de caràcter general de la UAB, aprovada pel Consell de Govern de 19 d’octubre de 2011 i les seves posteriors 
modificacions, que regula les accions propedèutiques que es programen en aquesta Universitat amb l’objectiu de 

facilitar la integració dels estudiants que s’incorporen i l’adequat seguiment dels seus estudis, i que disposa, entre 
d’altres, que la comissió del Consell de Govern amb competències sobre l’ordenació acadèmica dels graus haurà 
d’aprovar les accions propedèutiques proposades pels centres.  
 

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 les accions propedèutiques per al curs acadèmic 2021-2022.[Document] 

 
Segon. 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 057/2021, de 26 de maig de 2021 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 

Vista la proposta del vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent de modificació del calendari acadèmicoadministratiu 
del curs acadèmic 2020-2021. 
 

Atesa la necessitat d’adaptar el termini de modificació de la matrícula per afegir l’assegurança complementària o la 
tesi doctoral. 
Vist l'article 12.4.c) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 

UAB, segons la redacció donada per l'acord del Consell de Govern de data 10 de desembre de 2020, pel que fa a les 
competències de la Comissió d'Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que haurà 
d'aprovar el Consell de Govern en matèria de calendari acadèmic i administratiu. 

 
Vist el calendari acadèmic de la UAB per al curs 2020-2021, aprovat pel Consell de Govern l’11 de març de 2020, i 
les seves posteriors modificacions. 
 

Vista la delegació per modificar el calendari acadèmicoadministratiu del curs 2020-2021, establerta en l’acord 
24/2020, d’11 de març, del Consell de Govern.  
 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

Primer. Modificar el calendari acadèmicoadministratiu del curs 2020-2021, per delegació del Consell de 
Govern.[Document] 

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

http://www.uab.cat/doc/Aprovacio-accions-propedeutiques-curs-academic2021-22-260521
http://www.uab.cat/doc/Modificacio-calendari-academicoadministratiu-2020-2021-delegacio-CG-260521
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Acord 058/2021, de 26 de maig 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. 
 

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 059/2021, de 26 de maig de 2021 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 

Vista la proposta de la vicerectora d’Estudis i Innovació Docent d’aprovació de l’oferta d’activitats de reconeixement 
acadèmic en crèdits per a la participació en activitats universitàries culturals, esportives, de representació 

estudiantil, solidàries i de cooperació per al curs acadèmic 2021-2022. 
 
Atesa la necessitat d’implementar l’oferta d’activitats de reconeixement acadèmic en crèdits per a la participació en 
activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació per al curs 

acadèmic 2021-2022. 
 
Vist l'article 12.8 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments 

universitaris oficials, que disposa que els estudiants podran obtenir reconeixement acadèmic en crèdits per la 
participació en activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació. 

 

Vist que els articles 89.1.b i 95 i següents 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, aprovat per l'acord del Consell 
de Govern de 2 de març de 2011, i les seves posteriors modificacions, que regulen el reconeixement de les activitats 
abans esmentades. 

 
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 les activitats susceptibles de reconeixement acadèmic per al curs 2021-2022. [Document] 

http://www.uab.cat/doc/Aprovacio-convalidacio-credits-cicles-formatius-grau-superior-graus-260521
http://www.uab.cat/doc/Aprovacio-activitats-donen-dret-reconeixement-academic-grauscurs2021-22--260521
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Segon. Encarregar a la vicerectora d’Estudis i Innovació Docent l’execució i el seguiment d’aquests acords. 

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

  
Acord 060/2021, de 26 de maig de 2021 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 

Vista la proposta de la vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent d’informar sobre un nou programa d'estudis de 
doble títol de màster universitari, vigent a partir del curs acadèmic 2021-2022, en el qual els estudiants obtindran 
el màster universitari en Estudis Anglesos Avançats / Advanced English Estudis per la Universitat Autònoma de 
Barcelona i el màster Laurea magistrale in Lingue e Letterature Europee, Americane e Postcoloniali/ European, 

American and Postcolonial Languages and Literatures (LM-37) or Laurea Magistrale in Scienze del 
Linguaggio/Language Sciences (LM-39) per la Università Ca’Foscari, cadascun d’ells reconegut en el país participant.  
 

Atès el context de la creixent demanda d'internacionalització de l'educació superior i la recerca. 
 
Atesa la voluntat de la Università Ca’Foscari i la Universitat Autònoma de Barcelona d'enfortir la relació ja existent i 

d’establir noves interaccions entre les respectives institucions. 
 
Havent examinat l'avantatge d'unir esforços en la creació, difusió i aplicació del coneixement, de compartir 
experiències i punts forts com a institucions innovadores amb l’objectiu d’augmentar mútuament la qualitat de 

l'ensenyament i la investigació. 
 

Vist que el Títol XIII inclòs al 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, introduït per l'acord del Consell de Govern de 17 de juliol de 2012, que regula la normativa sobre programes 
d’estudis internacionals conjunts de grau i de màster. 

 
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. Donar-se per assabentat de la signatura del conveni que regula el programa internacional conjunt conduent 
a l’obtenció del doble títol de màster universitari en Estudis Anglesos Avançats / Advanced English Estudis a la UAB 
i el programa de màster Laurea magistrale in Lingue e Letterature Europee, Americane e Postcolonial Languages 

and Literatures (LM-37) or Laurea Magistrale in Scienze del Linguaggio/Language Sciences (LM-39 a la Università 
Ca’Foscari.  
 
Segon. Encarregar a la vicerectora de Estudis i d’Innovació Docent l'execució i el seguiment de l’acord primer. 

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

 

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

 
Acord 033/2021, de 20 de maig de 2021, Comissió d'Economia i d'Organització 
 

ACORDS 
 

Aprovació de l'acta de la sessió de 22 d'abril de 2021. 
  

  
Acord 034/2021, de 20 de maig de 2021, Comissió d'Economia i d'Organització 
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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 que la comissió de Comissió d’Investigació i Comissió de Transferència de Coneixement i Projectes Estratègics 
en sessió celebrada el 15 de febrer de 2021 va aprovar la proposta de distribució del pressupost per als instituts 
propis de recerca. 

  
Vist l'article 10, apartat 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 als 

assumptes derivats de l’aplicació de les normatives aprovades pel Consell de Govern en matèria econòmica i en 
matèria d’administració i organització, 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 la proposta de modificació del model de distribució de pressupost als Instituts de recerca de la 

UAB. [Document] 

 
SEGON. Encarregar el vicerector d’Economia l'execució i el seguiment d’aquest acord. 

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

  
Acord 035/2021, de 20 de maig de 2021, Comissió d'Economia i d'Organització 
 

Vista la convocatòria del Pla per a la renovació, estandardització i millora del parc d’ordinadors de la UAB per a 
l’exercici 2021. 
 

Atès que l’objectiu del pla renovi 2021 és fomentar la renovació, estandardització i millora del parc d’ordinadors de 
la UAB, a través de subvencions en l’adquisició d’ordinadors portàtils recomanats que compleixin els criteris que 
estableix el text de la convocatòria. 

 
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 pel que fa als 

assumptes derivats de la gestió i seguiment del pressupost. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER. Aprovar Convocatòria del Pla per a la renovació, estandardització i millora del parc d’ordinadors de la UAB 
2021. [Document] 

 
SEGON. Encarregar el vicerector d’Economia l'execució i el seguiment d’aquest acord. 
 
TERCER. Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Economia, per tal que porti a terme les mesures 

necessàries per a fer-los efectius. 
  

   
Acord 036/2021, de 20 de maig de 2021, Comissió d'Economia i d'Organització 
 

Vista la proposta d’aprovació de les modificacions de crèdit de data 30 d’abril de 2021. 

http://www.uab.cat/doc/Proposta-modificacio-model-distribucio-pressupost-Instituts-recerca-UAB-200521
http://www.uab.cat/doc/ConvocatOria-Pla-renovaciO-estandarditzaciO-millora-parc-ordinadorsUAB-2021-200521
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Vistes les modificacions de crèdit aprovades per acords de la Comissió d’Economia i d’Organització de data 18 de 

febrer, 10 de març i 22 d’abril 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 2021 aprovat per Acord de Consell de 
Govern de 28 d’abril de 2021 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'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 30 d’abril de 2021. [Document] 

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

   
Acord 037/2021, de 20 de maig 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 
tercera pròrroga de la contractació núm. 72/2015  de Servei de Jardineria de la Universitat Autònoma de Barcelona. 
 
Vist el que estableix la base d’execució 22 del pressupost de la UAB per al 2021, aprovat per Acord consell de Govern 

de 28 d’abril de 2021. 
 
Vist el que disposen els articles 47 i 47 bis i 73,2 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària 

pel que fa als compromisos de despeses de caràcter pluriennal i l’existència de crèdit pressupostari suficient per 
atendre-les. 
 

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

de 26 de noviembre, General Presupuestaria”. 
 
Vist l'article 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 tercera pròrroga de la contractació núm. 
72/2015 de Servei de jardineria 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. 
  

  

http://www.uab.cat/doc/Aprovacio-modificacions-credit-30-abril-2021-200521
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Acord 038/2021, de 20 de maig de 2021, Comissió d'Economia i d'Organització 
 

Vist el document acreditatiu de l’aprovació de la despesa per a la segona pròrroga del sistema dinàmic d’adquisició 

núm. consu-45/2019 de subministrament de publicacions monogràfiques per a la Universitat Autònoma de 
Barcelona. 
 

Vist el que estableix la base d’execució 22 del pressupost de la UAB per al 2021, aprovat per Acord consell de Govern 
de 28 d’abril de 2021. 
 

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

Vist el que disposa l’article 116.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, el qual 
estableix literalment: “Asimismo, deberá incorporarse el certificado de existencia de crédito o, en el caso de 
entidades del sector público estatal con presupuesto estimativo, documento equivalente que acredite la existencia 

de financiación, y la fiscalización previa de la intervención, en su caso, en los términos previstos en la Ley 47/2003, 
de 26 de noviembre, General Presupuestaria”. 
 

Vist l'article 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 despesa corresponent a la segona pròrroga del sistema dinàmic d’adquisició núm. Consu-
45/2019 de subministrament de publicacions monogràfiques per a 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 039/2021, de 20 de maig 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. 20/2017 de prestació del servei de prevenció aliè per a la Universitat Autònoma 
de Barcelona 
 

Vist el que estableix la base d’execució 22 del pressupost de la UAB per al 2021, aprovat per Acord consell de Govern 
de 28 d’abril de 2021. 
 

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

atendre-les. 
 

Vist el que disposa l’article 116.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, el qual 
estableix literalment: “Asimismo, deberá incorporarse el certificado de existencia de crédito o, en el caso de 
entidades del sector público estatal con presupuesto estimativo, documento equivalente que acredite la existencia 

de financiación, y la fiscalización previa de la intervención, en su caso, en los términos previstos en la Ley 47/2003, 
de 26 de noviembre, General Presupuestaria”. 
 

Vist l'article 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 
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PRIMER. Aprovar la despesa corresponent a la pròrroga de la contractació núm. 20/2017 de prestació del servei de 

prevenció aliè per a 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 040/2021, de 20 de maig 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 la qual va ser aprovada per la Comissió d’Economia i 

d’Organització en data 22 d’abril de 2021. 
 
Vista la necessitat d’ampliar el termini de presentació de les sol·licituds fins al dia 26 de maig de 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. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la modificació del punt 4 de la convocatòria 02/2021 per a la compra d’equips de protecció 
individual (EPI) per a l’any 2021 el qual queda redactat de la manera següent: 
 

“4. Termini i presentació de les sol·licituds 
 
- Les sol·licituds s'han d'enviar des de l’adreça institucional, dels àmbits especificats en l'apartat 1.b). Bases de la 

convocatòria. En cap cas des de l’adreça personal. 
 

- Les sol·licituds i la resta de documentació, si cal, es lliuraran, en format electrònic, a través del formulari habilitat. 
 

- El termini finalitzarà el 26 de maig de 2021” 
 
SEGON.- Encarregar a l’Àrea de Prevenció i Assistència l'execució i el seguiment d'aquests acords. 
  

  
Acord 041/2021, de 20 de maig 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.  
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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 la qual va ser aprovada per la Comissió d’Economia i d’Organització en sessió 
de data 22 d’abril de 2021. 

 
Vista la necessitat d’ampliar el termini de presentació de les sol·licituds fins al dia 26 de maig de 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 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 modificació de l’apartat 6 de 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 la qual quedarà redactada de la manera 
següent: 
 

“6. Termini i presentació de les sol·licituds 
a)Les sol·licituds s'han d'enviar des de l’adreça institucional -o compte no personal- dels àmbits descrits en l'apartat 
1. Cal emplenar un formulari per cada modalitat. 
b) El lliurament dels formularis establerts es farà respectant el format inicial (*.xlsx) i sense alterar en cap cas 

l'estructura. 

c) Les sol·licituds i la resta de documentació es lliuraran, només en format electrònic, a través del formulari habilitat. 
d) Si hi ha documentació en format paper s’haurà de lliurar escanejada (format PDF) i annexa a la sol·licitud. 

e ) El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 26 de maig de 2021.” 
 
SEGON.- Encarregar a l’Àrea de Prevenció i Assistència l'execució i el seguiment d'aquests acords” 
   

  
Acord 042/2021, de 20 de maig de 2021, Comissió d'Economia i d'Organització 
 

Vist que en data de 22 d’abril de 2021 la Comissió d’Economia i d’Organització va acordar:  
 
“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, que s’annexa.” 
 

Atès l’error material produït en la redacció de la proposta d’acord esmentada i segons estableix l’article 109.2 de la 
llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment administratiu comú de les administracions públiques  cal rectificar-la en 
el sentit següent: 
 

“PRIMER. Aprovar la proposta de despeses pluriennals corresponent a 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, que s’annexa.” 

 
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. 
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ACORDS 
 

PRIMER. Aprovar la rectificació de l’acord primer pres per la Comissió d’Economia i d’Organització en data 22 d’abril 

de 2021 el qual quedarà redactat de la manera següent: 
 
“PRIMER. Aprovar la proposta de despeses pluriennals corresponent a 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. Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència l'execució i el 
seguiment d’aquests acords. 
  

   
Acord 043/2021, de 20 de maig de 2021, Comissió d'Economia i d'Organització 
 

Vist que en data de 22 d’abril de 2021 la Comissió d’Economia i d’Organització va acordar:  

 
“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, que s’annexa.” 

 
Atès l’error material produït en la redacció de la proposta d’acord esmentada i segons estableix l’article 109.2 de la 
llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment administratiu comú de les administracions públiques  cal rectificar-la en 
el sentit següent: 

 

“PRIMER. Aprovar la proposta de despeses pluriennals corresponent a la contractació núm. 16/2021 de Servei 
d’estabulació del CBATEG de la Universitat Autònoma de Barcelona, que s’annexa.” 

 
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 rectificació de l’acord primer pres per la comissió d’Economia i d’Organització en data 22 d’abril 

de 2021 el qual quedarà redactat de la manera següent: 
 

“PRIMER. Aprovar la proposta de despeses pluriennals corresponent a la contractació núm. 16/2021 de Servei 
d’estabulació del CBATEG de la Universitat Autònoma de Barcelona.” 
 
SEGON. Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència l'execució i el 

seguiment d’aquests acords. 
  

 

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

  
Acord 001/2021, de 12 de maig de 2021, Comissió d'Igualtat 
 

ACORDS 
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Aprovar l'acta de la sessió de 7 d'octubre de 2020. 
  

   

Acord 002/2021, de 12 de maig de 2021, Comissió d'Igualtat 
 

Vista la proposta de la secretària general de posar en marxa una estratègia per impulsar i garantir la implementació 
dels objectius operatius dels plans d’acció en matèria d’igualtat de la UAB.  
 

Vista la necessitat per part de la UAB de crear instruments i mecanismes de suport per tal de garantir que durant 
els anys de vigència dels plans d’acció s’executin el màxim de mesures possibles, tenint en consideració els recursos 
i la viabilitat d’aquestes accions, es presenta una nova estratègia per impulsar l’execució de les mesures dels plans 
d’acció que garanteixi l’aplicació real d’aquestes.  

 
Vist l'article 26 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’Igualtat. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER. Aprovar l’ Estratègia per impulsar i garantir la implementació de les accions dels plans d’acció per a la 
igualtat de la UAB. [Document] 

 

SEGON. Encarregar a la secretària general l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
 
TERCER. Comunicar els presents acords a la vicegerent competent en la matèria, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius. 
  

   
Acord 003/2021, de 12 de maig de 2021, Comissió d'Igualtat 
 

Vista la proposta de la secretària general de seleccionar un nombre determinat d’objectius operatius del IV Pla 
d’acció per a la igualtat de gènere de la UAB per a ser executats durant el 2021.  

 
Vista la necessitat per part de la UAB de crear instruments i mecanismes de suport per tal de garantir que durant 
els anys de vigència dels plans d’acció s’executin el màxim de mesures possibles, tenint en consideració els recursos 
i la viabilitat d’aquestes accions, es presenta una nova estratègia per impulsar l’execució de les mesures dels plans 

d’acció que garanteixi l’aplicació real d’aquestes. Aquesta estratègia inclou la priorització, en base a determinats 
criteris, dels objectius operatius que s’aplicaran durant un any natural. 
 

Vist l'article 26 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’Igualtat. 

 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER. Aprovar la Planificació anual de l’execució dels objectius operatius del IV PAG. 2021. [Document] 

 
SEGON. Encarregar a la secretària general l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
 

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

   
Acord 004/2021, de 12 de maig de 2021, Comissió d'Igualtat 
 

Vista la proposta de la secretària general de seleccionar un nombre determinat d’objectius operatius del II Pla d’acció 

sobre discapacitat i inclusió de la UAB (II PAD) per a ser executats durant el 2021.  

http://www.uab.cat/doc/Estrategia-per-impulsar-garantir-implementacio-accions-plans-accio-per-igualtat-120521
http://www.uab.cat/doc/Planificacio-execucio-objectius-operatius-IVPla-accio-igualtat-genereUAB-120521
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Vista la necessitat per part de la UAB de crear instruments i mecanismes de suport per tal de garantir que durant 

els anys de vigència dels plans d’acció s’executin el màxim de mesures possibles, tenint en consideració els recursos 
i la viabilitat d’aquestes accions, es presenta una nova estratègia per impulsar l’execució de les mesures dels plans 

d’acció que garanteixi l’aplicació real d’aquestes. Aquesta estratègia inclou la priorització, en base a determinats 
criteris, dels objectius operatius que s’aplicaran durant un any natural. 
 
Vist l'article 26 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’Igualtat. 
 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER. Aprovar la Planificació anual de l’execució dels objectius operatius del II PAD. 2021. [Document]  
 

SEGON. Encarregar a la secretària general l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
 
TERCER. Comunicar els presents acords a la vicegerent competent en la matèria, per tal que porti a terme les 

mesures necessàries per a fer-los efectius. 
  

  
Acord 005/2021, de 12 de maig de 2021, Comissió d'Igualtat 
 

Vist que el marc legislatiu vigent estableix l’obligació imperativa de totes les administracions, institucions i poders 
públics d’adoptar mesures per tal de garantir la igualtat efectiva de dones i homes.  

 
Atès que s’ha constatat que la interrupció laboral associada als permisos per naixement o adopció té conseqüències 
negatives en l’activitat investigadora de les professores i la necessitat de pal·liar aquests efectes, es proposa que 

les professores que han estat mares puguin disposar d’un semestre de dedicació exclusiva a la recerca el curs 
següent al de la reincorporació després del permís. 
 
Atès que aquesta mesura, inclosa en el IV Pla d’Igualtat de la UAB, ha estat aprovada en el marc del Consell 

Interuniversitari de Catalunya l’any 2019. 
 
Vist l'article 26 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’Igualtat. 
 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER. Informar favorablement el document “Programa de foment de la recerca amb posterioritat a un permís de 
maternitat”.  

 

SEGON. Elevar el present acord a la Comissió de Personal Acadèmic per tal que exerceixi les seves competències. 
 

TERCER. Encarregar a la secretària general l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
   
 

I.4.4. Comissió d’Investigació 
[tornar a l’índex] 

 

  
Acord 022/2021, de 20 de maig de 2021, Comissió d'Investigació 
 

ACORDS 
 

Aprovació de l'acta de la sessió, conjunta amb CTCPE, de 15 d'abril de 2021. 
  

http://www.uab.cat/doc/PlanificaioExecucioObjectiusOperatius-II-PlaAccioSobre-discapacitatInclusioUAB-120521
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Acord 023/2021, de 20 de maig de 2021, Comissió d'Investigació 
 

Atès que per acord del Consell de Govern de 14 de març de 2021 el Consell de Govern va aprovar la creació del 
Centre d’Estudis i de Recerca en Nanociència i Nanotecnologia, d’acord amb la memòria adjunta i aprovant el seu 
reglament. 

 
Vista la inactivitat d’aquest Centre d’Estudis i de Recerca interessa procedir a la supressió de l’esmentat Centre 
d’Estudis i de Recerca.  

  
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 versió donada per acord del Consell de Govern de 10 de desembre de 2020, en virtut del qual correspon 
a la comissió d’investigació informar la supressió del centres d’estudis i de recerca, la qual ha de ser aprovada pel 

Consell de Govern.  
  
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Informar favorablement la supressió del Centre d’Estudis i de Recerca en Nanociència i Nanotecnologia. 
  
SEGON.- Elevar els presents acords al Consell de Govern perquè exerceixi les seves funcions. 

 
TERCER.- Encarregar a la delegada del rector per a Política Científica 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 024/2021, de 20 de maig de 2021, Comissió d'Investigació 
 

Atès que en la implementació de la política de ciència oberta es vol aplicar un sistema de bonus per publicacions 

gratuïtes.  
 
Atès que el control d’aquests ‘bonus’ correspon a les biblioteques. 

 
Vista la proposta de criteris per a l’assignació d’APC . 
  
Vist l’article 16.1, apartats a) i b) 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 
la qual correspon a la Comissió d’Investigació aprovar i resoldre les convocatòries d’ajuts de recerca, així com, 
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 els criteris per a l’assinació d’APC. [Document] 
  

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

per a fer-los efectius. 
  

  
Acord 025/2021, de 20 de maig de 2021, Comissió d'Investigació 
 

Ates que el 25 d’octubre de 2018 la Comissió d’Investigació va aprovar uns criteris de priorització de places del 
programa de tècnics de suport a la recerca (TSR) de la UAB. 

 

http://www.uab.cat/doc/Informe-sobre-politica-Ciencia-Oberta-200521
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Atès que interessa aprovar els criteris per a la re-assignació de les places de TSR en els termes del 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 de reassignació del programa TSR de maig de 2021. [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 026/2021, de 20 de maig 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.  
 
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. 
  

  

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

  
Acord 023/2021, de 13 de maig de 2021, Comissió de Personal Acadèmic 
 

ACORDS 
 

Aprovar l'acta de la sessió de 27 d’abril de 2021. 
  

  
Acord 024/2021, de 13 de maig 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 

http://www.uab.cat/doc/Informe-sobre-politica-Ciencia-Oberta-200521
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llei i que en els termes de la pròpia llei i en el marc de les seves competències les Comunitats Autònomes establiran 

el règim del personal docent i investigador contractat. 

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

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

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

 

   

Acord 025/2021, de 13 de maig 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 la convocatòria dels concursos públics per a l’accés a places de professorat temporal.[Document] 

Segon.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d’aquest acord. 
  

 

   

http://www.uab.cat/doc/Aprovacio-concursos-PDI-permanent-130521
http://www.uab.cat/doc/Aprovacio-concursos-PDI-temporal-130521
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Acord 026/2021, de 13 de maig de 2021, Comissió de Personal Acadèmic 
 

Vist l’acord de la Comissió de Personal Acadèmic de data 18 de desembre de 2020 pel qual s’aprova el Procediment 

intern de tramitació dels expedients del PDI que optin a la medalla al mèrit en el treball concedida pel Ministeri de 
Treball i Economia Social. 
 

Atès que l’esmentat procediment intern preveu que en el cas que l’expedient l’iniciï la Universitat Autònoma de 
Barcelona caldrà tramitar un expedient a instàncies de la pròpia persona interessada o del Departament al que tingui 
adscrita la seva docència o l’Institut propi o Centre de Recerca, en cas que hi tingui la recerca adscrita, amb el 

vistiplau de la persona interessada, i s’ acompanyarà la sol·licitud d’una descripció dels mèrits i circumstàncies 
exemplars i/o rellevants que concorren en el candidat, així com la documentació acreditativa d’aquests mèrits i 
circumstàncies, inclosa l’acreditació dels anys de servei actiu que podrà fer-se mitjançant un informe de vida laboral 
emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social. 

 
Aquesta sol·licitud s’adreçarà al vicerector de Personal Acadèmic que, elevarà l’expedient al rector amb un informe 
motivat en sentit favorable o desfavorable i si s’informa favorablement es remetrà l’expedient, en nom de la 

Universitat Autònoma de Barcelona, a la Direcció Provincial de Treball i Seguretat Social. Es donarà coneixement a 
la Comissió de Personal Acadèmic dels expedients remesos al Ministeri de Treball i Economia Social amb la finalitat 
de que optin a la medalla al mèrit en el treball. 

 
Vista la sol·licitud del senyor Joaquín Gairin Sallán i atès que el vicerector de Personal Acadèmic ha emès un informe 
motivat favorable a la tramitació del seu expedient i el rector ha donat el seu vistiplau a la remissió de l’expedient 
a la Direcció Provincial de Treball i Seguretat Social de Barcelona. 

 
Vist l’article 18.4 de la Normativa de Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de 

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

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

ACORDS 
 

Primer.- Donar-se per assabentats de la remissió de l’expedient del senyor Joaquin Gairín Sallán a la Direcció 
Provincial de Treball i Seguretat Social de Barcelona per tal que li sigui concedida, si s’escau, la medalla del mèrit al 
treball atorgada pel Ministeri de Treball i Economia Social. 

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

 
Acord 027/2021, de 25 de maig de 2021, Comissió de Personal Acadèmic 
 

ACORDS 
 

Aprovar l'acta de la sessió de 13 de maig de 2021. 
  

   

Acord 028/2021, de 25 de maig 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. 
 

Vist el conveni entre la Universitat Autònoma de Barcelona i l’Institut Català de la Salut. 
 
Vista l’oferta pública d’ocupació de l’any 2018 aprovada per Consell de Govern en data 10 de juliol de 2018 i 
publicada en el DOGC de 23 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 029/2021, de 25 de maig 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. 
  

Vist l’article 142 i següents dels Estatuts de la UAB que regulen la provisió de places de lector 
 
Vist l’acord del Govern de la Generalitat de 16 de maig del 2017, pel qual s’aprova el Pla Serra Húnter per al període 
2016-2020, i es concreten les seves característiques i el conveni entre el Departament d’Empresa i Coneixement i 

les universitats públiques catalanes per al desenvolupament del Pla Jaume Serra Húnter de professorat contractat 
en el període 2016-2020; i els acords del Consell Interuniversitari de Catalunya, de 22 de juny de 2017 i 27 d’octubre 
de 2017, sobre la contractació de personal docent i investigador Serra Húnter a les universitats públiques catalanes 

durant l’any 2017. 
 
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. 
  

  

http://www.uab.cat/doc/Aprovacio-Aconcursos-PDI-permanent-250521
http://www.uab.cat/doc/Aprovacio-concursos-PDI-temporal-250521
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Acord 030/2021, de 25 de maig de 2021, Comissió de Personal Acadèmic 
 

L’article 19.ú.3.I) de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2021, estableix 

un 110% de taxa de reposició. Les universitats estan obligades a destinar, com a mínim, un 15% del total de places 
que s'ofereixin a la contractació, com a personal laboral fix, al personal investigador que hagi finalitzat el programa 
Ramón i Cajal i hagi obtingut el certificat I3. En el supòsit que no s’utilitzin totes les places previstes en aquesta 

reserva, aquestes es podran oferir a altres investigadors de programes d’excel·lència, nacionals o internacionals i 
que hagin obtingut el certificat I3. En aquest cas, la Universitat haurà d’aportar un certificat del Ministeri 
d’Universitats en el que consti que els programes ofertats reuneixen els requisits establerts en l’apartat I). Aquesta 

taxa de reposició ha estat validada per la Secretaria d’Estat de Pressupostos i Despeses del Ministeri d’Hisenda.  
 
L'apartat 2 de de l'article 70 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, per la qual s’aprova el text refós 
de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, estableix que l’oferta d’ocupació pública haurà de ser aprovada pel 

respectiu òrgan de govern de l’administració pública i l’article 19.dos.a) de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de 
Pressupostos Generals de l’Estat per al 2021 s’haurà de publicar al Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma o, si 
escau, de l'Estat, abans de la finalització de l'any 2021.  

 
L'oferta d'ocupació pública de personal docent i investigador de la Universitat Autònoma de Barcelona per al 2020, 
inclou les necessitats de recursos humans amb assignació pressupostària que s’han de proveir mitjançant la 

incorporació de personal de nou ingrés. Aquesta oferta ha estat comunicada a la Direcció General d’Universitats de 
la Generalitat de Catalunya.  
 
El càlcul de la taxa de reposició d'efectius, comunicada a la Direcció General d’Universitats de la Generalitat de 

Catalunya en funció de nombre d'empleats fixos que durant l'exercici 2019 han deixat de prestar serveis en aquesta 
Universitat i les altes per reingrés, ascendeix a 84 places, de les quals, 13 es reserven a la contractació, com a 

personal laboral fix, de personal investigador que hagi finalitzat el programa Ramón i Cajal i hagi obtingut el certificat 

I3 o a altres investigadors de programes d’excel·lència, nacionals o internacionals que hagin obtingut el certificat 
I3. 
 

Vist l'article 18.4 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 14 de març de 2013, pel que fa a les 
competències de la Comissió de Personal Acadèmic en matèria de contractació de del personal acadèmic. 
 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Informar favorablement l’oferta d’ocupació pública de Personal Docent i Investigador per a l’any 2021, i 
elevar-la al Consell de Govern perquè exerceixi les seves competències.  

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

  
Acord 031/2021, de 25 de maig de 2021, Comissió de Personal Acadèmic 
 

Atès que en data 17 de novembre de 2010 el Consell de Govern va aprovar el text refós corresponent al Reglament 
de Personal Acadèmic de la UAB el qual s’ha modificat en diverses ocasions, la darrera en data 17 de març de 2021. 

 
Atesa la conveniència de modificar la regulació continguda al títol I del Reglament de Personal Acadèmic 

corresponent a la regulació del professorat emèrit i honorari. 
 
Vist l'article 18.4 a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 

UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a les 
competències de la Comissió de Personal Acadèmic, que estableix que li correspon informar les propostes que haurà 
d’aprovar el Consell de Govern sobre disposicions normatives en matèria de personal acadèmic i de personal 

investigador en formació.  
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
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PRIMER.- Informar favorablement la proposta de modificació del Reglament de Personal Acadèmic i elevar-la al 

Consell de Govern per a la seva aprovació. 

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

   

Acord 032/2021, de 25 de maig 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. 

 
Vistes les funcions de l’Agència per a la Qualitat dels Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya), que per 
encàrrec del Departament responsable d’universitats, elabora el marc per a un model d’avaluació docent de les 

universitats públiques catalanes, a partir del qual cada Universitat ha d’elaborar un manual propi d’avaluació docent 
del professorat. 
 
Vist l'apartat 5 de la Guia d’Avaluació de l’Activitat docent del professorat de la UAB, aprovada per l’acord del Consell 

de Govern de 30 de gener de 2020, que preveu que la Comissió de Personal Acadèmic es agent de l’avaluació i li 
correspon l’avaluació de l’activitat docent del professorat. 
 

Vist l'article 18.1 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a les 
competències de la Comissió de Personal Acadèmic pel que fa a l’avaluació del personal acadèmic. 

 

Atès que s’ha facilitat a l’espai Nebula “CPA_AAD (Reunió 25-05-2021)”: la documentació confidencial de les 
reclamacions presentades pel professorat, la proposta de relació definitiva d’admesos i exclosos, i la proposta de 
resolució provisional d’avaluació. 

 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la relació definitiva 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. 
 
SEGON.- Aprovar la resolució provisional d’avaluació de la convocatòria d’avaluació de l’activitat docent per a la 

retribució addicional per trams docents autonòmics generats fins el 31/12/2020. 
  

  
Acord 033/2021, de 25 de maig 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 dels professionals. 

 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l’execució i el seguiment d’aquests acords. 
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Acord 034/2021, de 25 de maig 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 resolució de 

les sol·licituds dels complements per mèrits de docència estatals i bàsics del professorat funcionari i contractat, per 
períodes generats fins el 31 de desembre de 2020. (Document) 
 

Atès que es va produir un error en el càlcul dels esmentats trams. 
 
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 la resolució de les sol·licituds dels complements per mèrits de docència estatals i 
bàsics del professorat funcionari i contractat, per períodes generats fins el 31 de desembre de 2020. 
 

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

 
 

I.4.6. Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística 
[tornar a l’índex] 

 

  
Acord 008/2021, de 19 de maig de 2021, Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística 
 

ACORDS 
 

Aprovar l'acta de la sessió de 24 de març de 2021 
  

   

 
Acord 009/2021, de 19 de maig de 2021, Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística 
 

Vista la proposta del vicerector de Relacions Internacionals d’aprovació dels criteris d’assignació d’ajuts Erasmus+ 
per a estudiants d’intercanvi per al curs 2021/22 
 

Vista la circumstància en que durant el curs 2021/2022 coincideixen tres projectes Erasmus+ (KA103 2019, KA103 

2020, KA131 2021) 
 

Atesa la situació en què es troben aquelles persones amb un intercanvi al Regne Unit, afectades pel Brexit 
 
Vist l’article 20 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions de Consell de Govern de la UAB, 
segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de 14 de juliol i 27 de setembre de 2016, pel què fa a 

les competències de la Comissió de Relacions Internacionals i Política Lingüística.Vista la conformitat del Gabinet 
Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar, si escau, els criteris d’assignació d’ajuts Erasmus+ per a estudiants d’intercanvi per al curs 

2021/22 .[Document] 

 

http://www.uab.cat/doc/Aprovacio-financament-ajutsErasmus-estades-mobilitat-21-22-190521
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SEGON.- Encarregar al vicerector de Relacions Internacionals l'execució i el seguiment d’aquests acords. TERCER.- 

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

necessàries per fer-los efectius, tot garantint la seva difusió. 
  

  
Acord 010/2021, de 19 de maig de 2021, Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística 
 

Vista la proposta del vicerector de Relacions Internacionals d’aprovació dels criteris d’assignació d’ajuts Erasmus+ 

per a estudiants d’intercanvi per al curs 2021/22 
 
Vista la circumstància en que durant el curs 2021/2022 coincideixen tres projectes Erasmus+ (KA103 2019, KA103 

2020, KA131 2021) 
 
Atesa la situació en què es troben aquelles persones amb un intercanvi al Regne Unit, afectades pel Brexit 

 
Vist l’article 20 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions de Consell de Govern de la UAB, 
segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de 14 de juliol i 27 de setembre de 2016, pel què fa a 
les competències de la Comissió de Relacions Internacionals i Política Lingüística.Vista la conformitat del Gabinet 

Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar, si escau, els criteris d’assignació d’ajuts Erasmus+ per a estudiants d’intercanvi per al curs 
2021/22 . [Document] 

 

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

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

mesures necessàries per fer-los efectius, tot garantint la seva difusió. 
  

 
 

I.4.7. Comissió de Transferència de Coneixements i de Projectes Estratègics 
[tornar a l’índex] 

  
Acord 007/2021, de 20 de maig de 2021, Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes 

Estratègics 
 

ACORDS 
 

Aprovació de l'acta de la sessió, conjunta amb CI, de 15 d'abril de 2021. 
  

 
 

 

 
II.  Circulars, instruccions  

i altres resolucions d’àmbit general 
 
 

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

 
Instrucció 7/2021 del gerent de la UAB per la qual es fixen els criteris d’aplicació de les mesures recollides a la 

Resolució SLT/1278/20, de 30 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-escau-bases-beques-estudiar-idiomes-curs21-22-190521
http://www.uab.cat/doc/Instruccio_2021_07
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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 

H1035-41141-16863-Addenda de 
pròrroga al conveni de 
cooperació entre el Camões - 
Instituto da Cooperação e da 

língua, i.p. i la Universitat 
Autònoma de Barcelona-2020 

  

Prorrogar el Conveni de 
Cooperació signat el 2015, i 
renovat el 2018 

J. Mira Gomes, Margarita 
Arboix/ Universitat 
Autònoma de Barcelona  

01/10/2020 

H1035-58108-17988-Convenio 
de colaboración interuniversitaria 

entre la UOC, la UAB i la 
Universidad de Alcalá de 
Henares. Impartición conjunta 

del Máster Universitario del 
Mediterráneo Antiguo-2020 
  

Realització conjunta del M 
Interuniversitari de la 

Mediterrània Antiga, entre la 
UOC, UAB  i UAH 

Universitat Oberta de 
Catalunya (UOC), Universitat 

Autònoma de Barcelona, 
Universidad de Alcalá de 
Henares (UAH) 

13/11/2020 

H1035-40813-16452-Examen 
oficial de japonés-2020 

Actualizar el  convenio que 
permite celebrar el examen 
ofical de japonés en la UAB 

Suzuki Masayuki/Japan 
Foundation, Javier Lafuente 
Sancho/Universitat 

Autònoma de Barcelona 
  

04/12/2020 

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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Nom Abast Institucions Data de 
signatura 

H1035-58768-18603-Conveni de 
col·laboració de professorat de la 
UAB amb la Fundació Hospital 

Clínic Veterinari (FHCV). 
Realització d'activitat assistencial 
no vinculada a la docència (Y.  
Espada)-2021 

  

Regular l'activitat 
assistencial del PDI A a 
l'Hospital Clínic Veterinari 

Yvonne Espada Gerlach, 
Fundació Hospital Clínic 
Veterinari (FHCV), 

Universitat Autònoma de 
Barcelona 

21/01/2021 

H1035-58277-18121-Renovacio 

conveni intercanvi estudiants 
Florida International University-
2021 

Renovació conveni 

d'intercanvi d'estudiants 
amb una de les universitats 
sòcies dels EEUU i de gran 

interés entre els nostres 
estudiants per fer una 
estada d'intercani. 
  

Elisabeth M. Bejar/ Florida 

International University, 
Mario Martinez Muñoz/ 
Universitat Autònoma de 

Barcelona 

09/02/2021 

H1035-58188-18058-Conveni de 
col·laboració docent entre la UAB 

i el Centre de Visió per 
Computador (CVC) (Sr. Ángel 
Sappa) (Anys 2020-2023)-2021 

  

Col·laboració docent Centre 
de Visió per Computador 

(CVC) (Sr. Ángel Sappa) 
Anys 2020-2023 

Universitat Autònoma de 
Barcelona, CENTRE DE 

VISIO PER COMPUTADOR 

11/02/2021 

H1035-41548-17232-Conveni de 

col·laboració entre la UAB i 

l'Agència de Salut Pública de 
Barcelona (ASPB), per al 
projecte: "Transformació digital 

del control oficial alimentari de 
Barcelona"-2021 

L'objecte d’aquest conveni 

és establir la col·laboració 

entre la UAB i l'ASPB dins de 
l'àmbit acadèmic i de la 
recerca, en el projecte 

d'innovació "Transformació 
digital del control oficial 
alimentari de Barcelona" 

  

Ajuntament de Barcelona, 

Agència de Salut Pública de 

Barcelona, Universitat 
Autònoma de Barcelona 

16/02/2021 

H1035-58214-18066-Conveni de 

col·laboració docent entre la 
Universitat Autònoma de 
Barcelona i l'Institut de Recerca 
Hospital de la Santa Creu i Sant 

Pau (Débora Cavero Moreno) 
(Cursos 2020-2023)-2021 
  

Nomenar col·laboradora 

docent a Debora Cavero 
Moreno (cursos 2020-2023) 

Fundacio Institut de Recerca 

de l'Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau, Universitat 
Autònoma de Barcelona 

23/02/2021 

H1035-7228-10583-Convenio de 
donación del Archivo José 

Mallorquí Figuerola a la UAB-
2021 
  

Donació de documents a la 
Biblioteca de Comunicació i 

Hemeroteca General 

César Mallorquí del Corral, 
Universitat Autònoma de 

Barcelona 

01/03/2021 

H1035-59596-19411-UAB-LUK 

Hiar, SL (Aportació M estratègia i 
creativitat digital)-2021 

  

UAB-LUK Hiar, SL (Aportació 

estratègia i creativitat 
digital) 2193-13 

LUK Hiar, S.L., UAB 08/03/2021 

H1035-58477-18332-Conveni de 

col·laboració docent entre la UAB 
i l'Institut de Ciència de Materials 
de Barcelona (ICMAB) (Prof. 

Leonor Ventosa Rull) (Curs 2020-
2021)-2021 

Conveni de col·laboració 

docent entre la Universitat 
Autònoma de Barcelona i 
l'Institut de Ciència de 

Materials de Barcelona 
(ICMAB) (Prof. Leonor 
Ventosa Rull) (curs 2020-
2021) 

  

Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas, 
Universitat Autònoma de 
Barcelona 

02/04/2021 
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Nom Abast Institucions Data de 
signatura 

H1035-58478-18333-Conveni de 
col·laboració docent entre la UAB 
i l'Institut de Ciència de Materials 

de Barcelona (ICMAB) (Sra. Anna 
Roig Serra) (Curs 2020-2021)-
2021 

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

i l'Institut de Ciència de 
Materials de Barcelona 
(ICMAB) (Sra. Anna Roig 
Serra) (Curs 2020-2021) 

  

Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, 
Universitat Autònoma de 

Barcelona 

02/04/2021 

H1035-58847-18682-Protocol 

general  de col·laboració entre la 
UAB i el Departament d'Educació 
de la Generalitat de Catalunya en 

matèria de recerca educativa-
2021 

Fer un Protocol Marc entre la 

UAB i el Departament 
d'Educació de la Generalitat 
de Catalunya des del qual 

penjaran diversos convenis 
específics per projectes 
  

Departament 

d'Ensenyament, Universitat 
Autònoma de Barcelona 

22/04/2021 

H1035-58854-18689-Convenio 
de cooperación educativa entre la 
UAB y el Centro Nacional de 

Investigaciones Oncológicas 
Carlos III, para la realización de 
prácticas externas-2021 

  

Per fer pràctiques externes FSP-CNIO, Universitat 
Autònoma de Barcelona 

30/04/2021 

H1035-59327-19160-Addenda 

per adaptar l'addenda, de 14 de 

maig de 2012, entre la UAB i la 
Fundació Institut Guttmann (MU 
de Neuroenginyeria i 

Rehabilitació)-2021 
  

Addenda per adaptar 

l'addenda, de 14 de maig de 

2012, entre la UAB i la 
Fundació Institut Guttmann 
(MU de Neuroenginyeria i 

Rehabilitació) 

Col·legi Oficial de Metges de 

Barcelona / COMB / 0005, 

Universitat Autònoma de 
Barcelona 

30/04/2021 

H1035-57339-17479-Resolució 
del conveni interuniversitari entre 
la UAB, UOC, URV i UIB, per a l' 

extinció del màster en Seguretat 
de les Tecnologies de la 
Informació i de les 
Comunicacions-2021 

  

Conveni d'extinció MU en 
Seguretat de les Tecnologies 
de la Informació i de les 

Comunicacions 

Universitat Oberta de 
Catalunya, Universitat Rovira 
i Virgili, Universitat de les 

Illes Balears, Universitat 
Autònoma de Barcelona 

03/05/2021 

H1035-58434-18274-Conveni de 

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

en Agrigenòmica (CRAG) (Clop, 
Luigi i Passols) (Curs 2020-
2021)-2021 

Establir el marc de 

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

de Recerca en Agrigenòmica 
(CRAG) en aspectes de 
col·laboració docent 
  

Universitat Autònoma de 

Barcelona, CRAG 

03/05/2021 

H1035-40795-16437-Addenda al 
conveni de col·laboració docent 

entre la UAB i el Centre de 
Recerca Ecològica i Aplicacions 
Forestals (CREAF)-2021 

Addenda al conveni de 
col·laboració docent entre la 

UAB i el Centre de Recerca 
Ecològica i Aplicacions 
Forestals (CREAF) 

  

Universitat Autònoma de 
Barcelona, Centro de 

Investigación Ecológica y 
aplicaciones forestales 

04/05/2021 
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Nom Abast Institucions Data de 
signatura 

H1035-58286-18128-Conveni de 
col·laboració entre la Fundació 
Catalunya la Pedrera, Fundació 

Especial i la UAB, per 
desenvolupar programes en el 
marc del projecte Science 
Academy-2021 

El present conveni té per 
objecte establir el marc de la 
col·laboració entre les parts 

adreçat a impulsar activitats 
i iniciatives en el camp de 
l'educació i la divulgació 
científica dins del projecte 

impulsat per la Fundació 
Science Academy. Aquesta 
col·laboració es durà a terme 

mitjançant l'adhesió i 
col·laboració de la institució 
en un o diversos dels 
programes formatius de la 

fundació 
  

Fundació Catalunya - La 
Pedrera, Universitat 
Autònoma de Barcelona 

04/05/2021 

H1035-58994-18829-Conveni de 
col·laboració entre la Generalitat 
de Catalunya i les universitats 

catalanes per a l'organització i la 
realització de la prova d'accés a 
la universitat (PAU-2021)-2021 

Conveni de col·laboració 
entre la Generalitat de 
Catalunya i les universitats 

catalanes per a l'organització 
i la realització de la prova 
d'accés a la universitat 

(PAU-2021) 

Universitat de Girona, 
Universitat Pompeu Fabra, 
Universitat de Lleida cct, 

Universitat Rovira i Virgili, 
Departament d'Empresa i 
Coneixement, universitat 

politecnica de catalunya, 

universitat Autònoma de 
Barcelona, Universidad de 
Barcelona Ministerio de 

Universidades e 
Investigación 
  

04/05/2021 

H1035-59696-19511-UAB - 
Unibologna (cot Nadia Pocher)-

2021 

UAB - Unibologna (cot Nadia 
Pocher) doc en dret 

Universitat Autònoma de 
Barcelona, Università di 

Bologna 
  

04/05/2021 

h1035-59697-19512-UAB - 

Unibologna (cot Isadora n 
Rezende)-2021  

UAB - Unibologna (cot 

Isadora n Rezende) doc en 
dret 

Universitat Autònoma de 

Barcelona, Università di 
Bologna  

04/05/2021 

H1035-58974-18809-Conveni 
entre diferents entitats per 
implantar un procediment 

excepcional de canvi d'estudis 
universitaris oficials de grau 
aplicable a l'alumnat víctima 

d'assetjament sexual-2021 

Conveni entre la Generalitat 
de Catalunya, l'ICD i les 
universitats catalanes per 

implantar un procediment 
excepcional de canvi 
d'estudis universitaris oficials 

de grau aplicable a l'alumnat 
víctima d'assetjament 
sexual, per raó de sexe, per 

raó de l'orientació sexual, la 

identitat de gènere o 
l'expressió de gènere 

Universitat Internacional de 
Catalunya, Fundacion 
Privada Universitat Abat 

Oliba Ceu, Fundació 
Universitària Balmes, 
Fundació Universitat Oberta 

de Catalunya, Universitat 
Pompeu Fabra, Institut 
Català de les Dones, 

Universitat de Lleida cct, 

Universitat Rovira i Virgili, 
Departament d'Empresa i 
Coneixement, Universitat de 

Girona, Universitat 
Politecnica de Catalunya, 
Universitat Autònoma de 

Barcelona, Departament de 
Treball, Universidad de 
Barcelona Ministerio de 
Universidades e 

Investigacion, Universitat 
Ramon Llull Fundació 
  

05/05/2021 
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signatura 

H1035-59328-19161-Conveni de 
col·laboració interuniversitària 
entre la URV, la UB, la UPC, la 

UAB, la UdG, la UdL i la UVic per 
a la realització del MU en Ciència 
de Dades Biomèdiques-2021 

Conveni de col·laboració 
interuniversitària entre la 
URV, la UB, la UPC, la UAB, 

la UdG, la UdL i la UVic per a 
la realització del MU en 
Ciència de Dades 
Biomèdiques 

Universitat de Girona, 
Fundació Universitària 
Balmes.Universitat de Vic-

UCC, Universitat de Lleida 
cct, Universitat Rovira i 
Virgili, Universitat Politecnica 
de Catalunya, Universitat 

Autònoma de Barcelona, 
Universidad de Barcelona 
Ministerio de Universidades e 

Investigación 
  

05/05/2021 

H1035-57353-17496-Convenio 
específico de colaboración 
interuniversitaria entre la UdL, 
UPNA, UAB y  UB, para la 

realización conjunta del Máster 
Universitario en Gestión de 
Suelos y Aguas-2021 

Convenio específico de 
colaboración 
interuniversitaria entre la 
Universitat de Lleida, la 

Universidad Pública de 
Navarra, la Universitat 
Autònoma de Barcelona y la 

Universitat de Barcelona 
para la realización conjunta 
del título oficial de Máster 

Universitario en Gestión de 

Suelos y Aguas 
  

Universidad Pública de 
Navarra, Universitat de 
Lgleida cct, Universitat 
Autònoma de Barcelona, 

Universidad de Barcelona 
Ministerio de Universidades e 
Investigacion 

06/05/2021 

H1035-58838-18673-Conveni de 
col·laboració per a la integració 
de l'Institut Hospital del Mar 

d'Investigacions Mèdiques (IMIM) 
i l'atribució de la gestió d'aquest 
institut a la Fundació IMIM-2021 

Establir el vincle jurídic 
entre, per una banda, el 
CMPSB, com a institució 

sanitària docent del Sistema 
Nacional de Salut i nucli 
bàsic de l'Institut 

d'Investigació Sanitària 
d'acord amb allò establert a 
l'article 3, apartat 2 del Reial 
decret 279/2016, de 24 de 

juny i, de l'altra, la UAB, la 
UPF, la Fundació BBRC i la 
Fundació IMIM, en ordre a 

regular l'organització i el 
funcionament de l'Instit 
  

Fundacio Barcelonabeta 
Brain Research ce, 
Universitat Pompeu Fabra, 

Consorci Mar Parc de Salut 
de Barcelona, Universitat 
Autònoma de Barcelona, 

Fundacio Institut Mar 
d'Investigacions Mèdiques 

06/05/2021 

H1035-59417-19252-UAB-Ins 
Cervantes (ce llengua 
espanyola)-2021 

UAB-Ins Cervantes (ce 
llengua espanyola) 2196-19 

Universitat Autònoma de 
Barcelona, Ministerio de 
Asuntos Economicos y 

Transformacion Digital 

  

06/05/2021 

H1035-58976-18811-Conveni de 
col·laboració entre la Universitat 
Autònoma de Barcelona i l'Atlètic 

Terrassa Hockey Club, en 
matèria de pràctica professional i 
de recerca-2021 

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

Barcelona i l'Atlètic Terrassa 
Hockey Club en 
assessorament, intercanvi 

d'informació i tasques en 
matèria de pràctica 
professional i de recerca. 
  

Atletic Terrassa Hockey Club, 
Universitat Autònoma de 
Barcelona 

07/05/2021 
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H1035-58846-18681-Pròrroga 
del conveni, de 24 de juliol de 
2017, de col·laboració acadèmica 

entre la UAB i  la Universitat de 
les Illes Balears (UIB). Estudis de 
l'Anatomia Humana (curs 2020-
2021)-2021 

Prorrogar els efectes del 
conveni de 24 de juliol de 
2017 de col·laboració en 

aspectes acadèmics, de 
recerca i de gestió, en 
matèria dels estudis de 
l'Anatomia Humana per un 

any acadèmic més, 
concretament per al curs 
2020-2021 

  

Universitat de les Illes 
Balears, Universitat 
Autònoma de Barcelona 

10/05/2021 

H1035-32840-14105-1ª Adenda 

al Convenio Específico de 
Colaboración Interuniversitaria 
de 28 de octubre de 2016, entre 
la UAB y la UdG para la 

realización conjunta del MU en 
Filosofía Aplicada-2021 
  

Addenda conveni MU en 

Filosofia aplicada 

Universitat Autònoma de 

Barcelona, Universitat 
Autònoma de Barcelona, 
Universitat de Girona, 
Universitat de Girona 

13/05/2021 

H1035-58675-18510-Conveni 
entre l'AQU, la Fundació Gestió 

Sanitària de l'Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau i la UAB. 

Metodologia avaluació activitat 
investigadora (períodes de 6 

anys) del PDI-2021 

Aplicació dels criteris i 
procediments que AQU 

Catalunya hagi establert per 
a l'avaluació de l'activitat 

investigadora del PDI, 
funcionari de carrera i 

contractat, de les 
universitats públiques al PDI 
de l’EUI-Sant Pau 

  

Fundació Gestió Sanitària de 
l'Hospital de la Santa Creu i 

Sant Pau, Agència per a la 
Qualitat del Sistema 

Universitari de Catalunya 
(AQU), Universitat Autònoma 

de Barcelona 

13/05/2021 

H1035-58942-18776-Addenda al 

conveni, de 27 de juny de 2017, 
de col·laboració docent entre la 
Universitat Autònoma de 
Barcelona i l'Associació Grode-

2021 

Prorrogar el conveni de 

col·laboració docent signat el 
proppassat 27 de juny de 
2017, per quatre anys més, 
des del 27 de juny de 2021 

fins el 26 de juny de 2024 
  

Associació GRODE, 

Universitat Autònoma de 
Barcelona 

14/05/2021 

H1035-59219-19054-Convenio 
marco de colaboración  entre la 
UAB y Feeling Innovation by 

Stanpa, para la formacíon y de 
desarrollo de proyectos de 
innovación e investigación-2021 

  

Establecer el marco de 
colaboración entre la UAB y 
Feeling Innovation by 

Stanpa 

Feeling Innovation by 
Stanpa, Universitat 
Autònoma de Barcelona 

14/05/2021 

H1035-59237-19072-Conveni 
intercanvi d'estudiants  

University of California Santa 
Cruz (UCSC)-2020 

Renovació del conveni 
d'intercanvi d'estudiants 

amb la Universitat de 
California Santa Cruz. 

Richard Hughey/ University 
of California Santa Cruz, 

Mario Martinez Muñoz/ 
Universitat Autònoma de 
Barcelona 

  

14/05/2021 

H1035-59153-18988-Conveni de 

col·laboració entre la Universitat 
Autònoma de Barcelona i 
l'Institut Cartogràfic Geològic de 
Catalunya (ICGC) per a la cessió 

de la producció impresa de 
l'ICGC-2021 

Establiment d'un marc de 

col·laboració per al qual 
l'ICGC cedirà a títol gratuït 
un exemplar de cadascuna 
de les publicacions que editi 

exclusivament en suport 
paper per tal que siguin 
dipositades a la biblioteca de 

la UAB 
  

Institut Cartogràfic i 

Geològic de Catalunya, 
Universitat Autònoma de 
Barcelona 

18/05/2021 
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H1035-59562-19396-Addenda 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-f-
2021 

  

Modificar la clàusula sisena 
del conveni de col·laboració  

Fundació Universitat 
Autònoma de Barcelona, 
Universitat Autònoma de 

Barcelona 

18/05/2021 

H1035-59093-18928-Conveni 

marc de col·laboració entre la 
UAB i l'Ajuntament de Vacarisses 
en l'àmbit de recerca, 

transferència de coneixement, 
assessorament i 
acompanyament-2021 
  

Col·laboració en l'àmbit de la 

recerca, de la transferència 
de coneixement acadèmic i 
de l'assessorament i 

acompanyament. 

Ajuntament de Vacarisses, 

Universitat Autònoma de 
Barcelona 

19/05/2021 

H1035-58605-18455-Addenda al 
conveni, de 5 de novembre de 

2020, d'adscripció de l'activitat 
de recerca del personal acadèmic 
de la UAB al Centre de Recerca 

Matemàtica (CRM)-2021 
  

Actualitzar adscripcions i 
desadscripcions de PDI de la 

UAB  al Centre de Recerca 
Matemàtica (CRM) 

Consorci Centre de Recerca 
Matemàtica, Universitat 

Autònoma de Barcelona 

20/05/2021 

H1035-59601-19416-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-
2021 
  

Actualització del conveni 

d'adscripció, d'1 de març de 
1999, entre la UAB i la 
Fundació Institut Guttmann 

Col·legi Oficial de Metges de 

Barcelona / COMB / 0005, 
Universitat Autònoma de 
Barcelona 

20/05/2021 

H1035-59486-19318-Conveni 
entre el Departament d'Empresa 

i Coneixement, les universitats 
públiques i privades i (I-
CERCA).Projectes per eliminar 
conductes masclistes a la 

universitat (2021)-2021 

Conveni entre el 
Departament d'Empresa i 

Coneixement, les 
universitats públiques i 
privades i (I-
CERCA).Projectes per 

eliminar conductes 
masclistes a la universitat 
(2021) 

Universitat de Girona, 
Universitat Internacional de 

Catalunya, Fundacion 
Privada Universitat Abat 
Oliba ceu, Fundació 
Universitària 

Balmes.Universitat de Vic-
UCC, Fundació Universitat 
Oberta de Catalunya, 

Universitat Pompeu Fabra, 
Universitat de Lleida CCT, 
Universitat Rovira i Virgili, 

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

Recerca de Catalunya, 

Universitat Politecnica de 
Catalunya, Universitat 
Autònoma de Barcelona, 

Universidad de Barcelona 
Ministerio de Universidades e 
Investigacion, Universitat 

Ramon Llull Fundació 
  

25/05/2021 
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H1035-59522-19357-Addenda al 
conveni entre la UPC i la UAB per 
a la impartició del Màster en 

Neuroenginyeria i Rehabilitació-
2021 

Renovació clàusules 
econòmiques del conveni 
entre la UPC i la UAB per a la 

impartició del Màster en  
Neurenginyeria i 
Rehabilitació, a través de  
l'escola adscrita Institut 

Guttmann 
  

Universitat Politècnica de 
Catalunya, Universitat 
Autònoma de Barcelona 

25/05/2021 

H1035-57412-17519-Agreement 
for double master degree 
programme in english and 

american studies between 
Universitat Autònoma de 
Barcelona, Spain  and  Unversità 
Ca’Foscari Venezia, Italy-2021 

  

MA Double Diploma entre las 
dos instituciones 

Universitat Autònoma de 
Barcelona, Universita' Degli 
Studi di  

Venezia/00816350276 

26/05/2021 

H1035-59076-18911-Conveni 

entre l'AQU Catalunya, EINA, 
Centre Universitari de Disseny i 
Art de Barcelona i la UAB per 

establir la metodologia 
d'avaluació de l'activitat 

investigadora-2021 
  

Concreció de la metodologia 

d'avaluació de l'activitat 
investigadora del personal 
docent i-o investigador 

Agència per a la Qualitat del 

Sistema Universitari de 
Catalunya, Universitat 
Autònoma de Barcelona, 

EINA 

26/05/2021 

H1035-59282-19116-Conveni de 
col·laboració per a l'encàrrec de 

gestió entre l'EAPC i la UAB de 
les activitats de formació del Pla 
de Formació de la Universitat 

Autònoma de Barcelona (Any 
2021)-2021 

Aquest conveni té per 
objecte encarregar a la UAB 

la gestió de les activitats 
finançades amb els fons de 
formació contínua del pla de 

formació del personal de la 
Universitat Autònoma de 
Barcelona, corresponent a 
l'exercici actual 

  

Escola d'Administració 
Pública de Catalunya, 

Universitat Autònoma de 
Barcelona 

26/05/2021 

H1035-59339-19174-Acord de 

llicència d'ús entre l'Agència 
Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament (ACCD) i 

l'Escola de Cultura de Pau (UAB), 
per a la diagnosi de les ONG 
catalanes-2021 

  

Acord de llicència d'ús d'una 

obra de diagnosi sobre 
l'Educació per al 
Desenvolupament a les ONG 

catalanes 

Agència Catalana de 

Cooperació al 
Desenvolupament, 
Universitat Autònoma de 

Barcelona 

26/05/2021 

H1035-58455-18299-Convenio 
de colaboración entre la 

Universitat Autònoma de 
Barcelona y la Universidad de de 
Vigo para el reconocimiento de 

investigadores vinculados (Dr. 
Mario Pansera)-2021 
  

Reconeixement IVU (Dr. 
Mario Pansera) 

Universidad de Vigo, 
Universitat Autònoma de 

Barcelona, Mario Pansera 

27/05/2021 

H1035-58893-18728-Convenio 
marco de colaboración entre la 
Federación Española de 

Párkinson y la Universitat 
Autònoma de Barcelona, para el 
desarrollo del Proyecto 

Observatorio Párkinson-2021 
  

Colaboración entre la 
Federación Española de 
Párkinson y la Universitat 

Autònoma de Barcelona 

Universitat Autònoma de 
Barcelona, Federación 
Española de Párkinson 

28/05/2021 
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IV.  Nomenaments  

i cessaments 

 

 
IV.1. Equip de govern i equip de suport   

[tornar a l’índex] 

 

IV.1.1. Nomenaments  
 
Resolució del rector, de 10 de maig de 2021, per la qual nomena el senyor Joan Carbonell Manils coordinador 

de Projectes Culturals. 
 
 

 

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

 

IV.2.1. Nomenaments  
 
Resolució del rector, de 4 de maig de 2021, per la qual nomena el senyor Francesc Muñoz Pradas secretari 

de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia, amb efectes del dia 8 d’abril de 2021. 

 
Resolució del rector, de 4 de maig de 2021, per la qual nomena la senyora Olga Serradell Pumareda degana 
de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia, amb efectes del dia 8 d’abril de 2021. 

 
Resolució del rector, de 5 de maig de 2021, per la qual nomena el senyor Oriol Barranco Font coordinador 
dels programes de Màsters de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia, amb efectes del dia 10 de maig de 

2021. 
 
Resolució del rector, de 5 de maig de 2021, per la qual nomena la senyora Susana Campoy Sánchez 

coordinadora d’Estudis del Grau en Microbiologia de la Facultat de Biociències, amb efectes del dia 1 de febrer de 
2021. 
 
Resolució del rector, de 5 de maig de 2021, per la qual nomena el senyor Oriol Costa Fernández vicedegà 

d’Ordenació Acadèmica de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia, amb efectes del dia 8 d’abril de 2021. 
 
Resolució del rector, de 5 de maig de 2021, per la qual nomena el senyor José Luis Espluga Trenc coordinador 

del Grau en Sociologia, del doble Grau en Estadística Aplicada i Sociologia i del doble Grau en Ciència Política i Gestió 
Pública i Sociologia de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia, amb efectes del dia 8 d’abril de 2021. 
 

Resolució del rector, de 5 de maig de 2021, per la qual nomena el senyor Albert Ruíz Cirera coordinador 
d’Estudis del Grau de Matemàtica Computacional i Analítica de Dades de la Facultat de Ciències, amb efectes del dia 
1 de gener de 2021. 

 

Resolució del rector, de 5 de maig de 2021, per la qual nomena la senyora María Pilar Sánchez Gijón 
secretària acadèmica i vicedegana d’Estudis de la Facultat de Traducció i d’Interpretació, amb efectes del dia 1 de 
març de 2021. 

 
Resolució del rector, de 10 de maig de 2021, per la qual nomena el senyor Josep Cid Moliné coordinador del 
Grau de Criminologia i vicedegà de Qualitat Docent de la Facultat de Dret, amb efectes del dia 1 de gener de 2021. 

 
Resolució del rector, de 10 de maig de 2021, per la qual nomena el senyor Ricardo Esteban Legarreta 
coordinador de Grau de Dret i vicedegà d’Ordenació Acadèmica de la Facultat de Dret, amb efectes del dia 1 de 
gener de 2021. 

 
Resolució del rector, de 10 de maig de 2021, per la qual nomena la senyora Olga Paz Torres coordinadora del 
Grau de Relacions Laborals i el doble Grau de Dret i Relacions Laborals i vicedegana de Pràctiques Externes del Grau 

de Relacions Laborals de la Facultat de Dret, amb efectes del dia 1 de gener de 2021. 
 



BOUAB Núm. 195  -  Maig / 2021     pàg. 60 
 

 

Butlletí Oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona 

Resolució del rector, de 10 de maig de 2021, per la qual nomena el senyor Xavier Roqué Rodriguez 

coordinador del Grau en Ciència, Tecnologia i Humanitats de la Facultat de Filosofia i Lletres, amb efectes del dia 7 

de maig de 2021. 
 

Resolució del rector, de 10 de maig de 2021, per la qual nomena la senyora Maria Gemma Rubi Casals 
coordinadora del Grau en Història, Política i Economia Contemporànies de la Facultat de Filosofia i Lletres, amb 
efectes del dia 15 de març de 2021. 
 

Resolució del rector, de 10 de maig de 2021, per la qual nomena el senyor Francesc Serra Massansalvador 
coordinador del Grau de Relacions Internacionals de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia, amb efectes 
del dia 8 d’abril de 2021. 

 
Resolució del rector, de 12 de maig de 2021, per la qual nomena el senyor Jordi Cerdà Subirachs secretari i 
vicedegà d’Economia i Infraestructures de la Facultat de Filosofia i Lletres, amb efectes del dia 7 de maig de 2021. 

 
Resolució del rector, de 12 de maig de 2021, per la qual nomena la senyora Margarita Freixas Alas degana 
de la Facultat de Filosofia i Lletres, amb efectes del dia 7 de maig de 2021. 
 

Resolució del rector, de 26 de maig de 2021, per la qual nomena el senyor John Calsamiglia Costa coordinador 
d’Estudis del Màster universitari en Ciència i Tecnologia Quàntiques / Quantum Science and Technology de la Facultat 
de Ciències, amb efectes del dia 1 de gener de 2021. 

 
Resolució del rector, de 26 de maig de 2021, per la qual nomena la senyora Marta González Silveira 
coordinadora d’Estudis del Grau de Física de la Facultat de Ciències, amb efectes del dia 1 de gener de 2021. 

 

Resolució del rector, de 26 de maig de 2021, per la qual nomena el senyor Ángel Lizana Tutusaus coordinador 
d’Estudis adjunt del Grau de Física de la Facultat de Ciències, amb efectes del dia 1 de gener de 2021. 
 

Resolució per delegació del rector, de 6 de maig de 2021, per la qual es nomena la senyora Liudmila 
Navtanovich coordinadora d’Intercanvis amb Rússia de la Facultat de Traducció i d’Interpretació, amb efectes del 
dia 1 de gener de 2021. 

 
Resolució per delegació del rector, de 10 de maig de 2021, per la qual es nomena el senyor Hugo Valenzuela 
García sotscoordinador d’Estudis del Màster en Emprenedoria i Innovació Social (MEINS) de la Facultat d’Economia 

i Empresa, amb efectes del dia 1 de gener de 2021. 
 
Resolució per delegació del rector, d’11 de maig de 2021, per la qual es nomena la senyora Carolina Galais 
González coordinadora del Màster en Ciència Política de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia, amb 

efectes del dia 14 d’octubre de 2020. 
 
Resolució per delegació del rector, d’11 de maig de 2021, per la qual es nomena la senyora Raquel Gallego 

Calderón coordinadora del Màster en Gestió Pública de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia, amb efectes 
del dia 22 de juliol de 2020. 
 

Resolució per delegació del rector, de 12 de maig de 2021, per la qual es nomena la senyora Anna Meléndez 
Pereto sotscoordinadora d’Estudis de Criminologia de la Facultat de Dret, amb efectes del dia 1 de gener de 2021. 
 

Resolució per delegació del rector, de 26 de maig de 2021, per la qual es nomena la senyora Susana Serna 

Salichs coordinadora de Facultat Màster Erasmus Mundus: Interdisciplinary Mathematics (Intermaths) de la Facultat 
de Ciències, amb efectes del dia 1 de gener de 2021. 
 

Resolució per delegació del rector, de 26 de maig de 2021, per la qual es nomena el senyor Juan Francisco 
Julián Ibáñez coordinador del Sisè Curs del Grau de Medicina – UD Germans Trias de la Facultat de Medicina, amb 
efectes del dia 15 d’abril de 2021. 

 
Resolució per delegació del rector, de 26 de maig de 2021, per la qual es nomena el senyor Carlos Rodrigo 
Gonzalo de Liria coordinador del Cinquè Curs del Grau de Medicina – UD Germans Trias de la Facultat de Medicina, 
amb efectes del dia 15 d’abril de 2021. 
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IV.2.2. Cessaments  
 

Resolució del rector, de 4 de maig de 2021, per la qual el senyor Alexandre Casademunt Monfort cessa com 
a secretari de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia, amb efectes del dia 7 d’abril de 2021. 
 

Resolució del rector, de 4 de maig de 2021, per la qual la senyora Laura Feliu Martínez cessa com a degana 
de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia, amb efectes del dia 7 d’abril de 2021. 
 

Resolució del rector, de 5 de maig de 2021, per la qual el senyor Agustí Bosch Gardella cessa com a vicedegà 
d’Ordenació Acadèmica de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia, amb efectes del dia 7 d’abril de 2021 
 
Resolució del rector, de 5 de maig de 2021, per la qual la senyora Pilar Carrasquer Oto cessa com a 

coordinadora dels programes de Màsters de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia, amb efectes del dia 9 
de maig de 2021. 
 

Resolució del rector, de 5 de maig de 2021, per la qual la senyora Maria del Mar Griera Llonch cessa com a 
vicedegana de Treball de Fi de Grau i Professionalització de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia, amb 
efectes del dia 7 d’abril de 2021. 

 
Resolució del rector, de 5 de maig de 2021, per la qual el senyor Ferran Martín cessa com a director del 
Departament d’Enginyeria Electrònica, amb efectes del dia 30 d’abril de 2021. 
 

Resolució del rector, de 5 de maig de 2021, per la qual la senyora Maria Ramos Martínez Alonso cessa com 
a coordinadora d’Estudis del Grau en Microbiologia de la Facultat de Biociències, amb efectes del dia 31 de gener de 

2021. 

 
Resolució del rector, de 5 de maig de 2021, per la qual la senyora Roser Nicolau Nos cessa com a coordinadora 
d’Economia i Serveis de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia, amb efectes del dia 7 d’abril de 2021. 

 
Resolució del rector, de 5 de maig de 2021, per la qual el senyor Pere Puig Casado cessa com a coordinador 
d’Estudis del Grau de Matemàtica Computacional i Analítica de Dades de la Facultat de Ciències, amb efectes del dia 
31 de desembre de 2020. 

 
Resolució del rector, de 5 de maig de 2021, per la qual la senyora María Pilar Sánchez Gijón cessa com a 
secretària acadèmica i responsable de Comunicació de la Facultat de Traducció i d’Interpretació, amb efectes del dia 

1 de febrer de 2021. 
 
Resolució del rector, de 5 de maig de 2021, per la qual el senyor Francesc Serra Massansalvador cessa com 

a vicedegà d’Intercanvis i Relacions Institucionals de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia, amb efectes 
del dia 7 d’abril de 2021. 
 
Resolució del rector, de 5 de maig de 2021, per la qual la senyora Olga Serradell Pumareda cessa com a 

coordinadora de titulacions i coordinadora del Grau en Sociologia, del doble Grau en Estadística Aplicada i Sociologia 
i del doble Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Sociologia de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia, 
amb efectes del dia 7 d’abril de 2021. 

 

Resolució del rector, de 7 de maig de 2021, per la qual el senyor Joan Carbonell Manils cessa com a degà de 
la Facultat de Filosofia i Lletres, amb efectes del dia 6 de maig de 2021. 

 
Resolució del rector, de 10 de maig de 2021, per la qual el senyor Josep Cid Moliné cessa com a vicedegà de 
Qualitat Docent i coordinador del Grau de Criminologia de la Facultat de Dret, amb efectes del dia 31 de desembre 
de 2020. 

 
Resolució del rector, de 10 de maig de 2021, per la qual el senyor Ricardo Esteban Legarreta cessa com a 
vicedegà d’Ordenació Acadèmica i coordinador de Grau de Dret de la Facultat de Dret, amb efectes del dia 31 de 

desembre de 2020. 
 
Resolució del rector, de 10 de maig de 2021, per la qual la senyora Olga Paz Torres cessa com a vicedegana 

de Pràctiques Externes del Grau de Relacions Laborals i coordinadora del Grau de Relacions Laborals i el doble Grau 
de Dret i Relacions Laborals de la Facultat de Dret, amb efectes del dia 31 de desembre de 2020. 
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Resolució del rector, de 10 de maig de 2021, per la qual el senyor Oriol Costa Fernández cessa com a 

coordinador del Grau de Relacions Internacionals de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia, amb efectes 

del dia 7 d’abril de 2021. 
 

Resolució del rector, de 10 de maig de 2021, per la qual el senyor Xavier Roqué Rodríguez cessa com a 
vicedegà d’Estudis de Postgrau de la Facultat de Filosofia i Lletres, amb efectes del dia 6 de maig de 2021. 
 
Resolució del rector, de 26 de maig de 2021, per la qual el senyor Juan Camacho Castro cessa com a 

coordinador d’Estudis del Grau de Física de la Facultat de Ciències, amb efectes del dia 31 de desembre de 2020. 
 
Resolució del rector, de 26 de maig de 2021, per la qual la senyora Marta González Silveira cessa com a 

coordinadora d’Estudis adjunta del Grau de Física de la Facultat de Ciències, amb efectes del dia 31 de desembre de 
2020. 
 

Resolució per delegació del rector, de 6 de maig de 2021, per la qual la senyora Inna Kozlova Mikurova 
cessa com a coordinadora d’Intercanvis amb Rússia de la Facultat de Traducció i d’Interpretació, amb efectes del 
dia 31 de desembre de 2020. 
 

Resolució per delegació del rector, d’11 de maig de 2021, per la qual el senyor Alexandre Casademunt 
Monfort cessa com a coordinador del Projecte SGIQ de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia, amb efectes 
del dia 7 d’abril de 2021. 

 
Resolució per delegació del rector, d’11 de maig de 2021, per la qual el senyor Ismael Blanco Fillola cessa 
com a coordinador del Màster en Gestió Pública de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia, amb efectes del 

dia 21 de juliol de 2020. 

 
Resolució per delegació del rector, d’11 de maig de 2021, per la qual el senyor Guillem Rico Camps cessa 
com a coordinador del Màster en Ciència Política de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia, amb efectes 

del dia 13 d’octubre de 2020. 
 
Resolució per delegació del rector, de 12 de maig de 2021, per la qual la senyora Anna Meléndez Pereto 

cessa com a sotscoordinadora d’Estudis de Criminologia 2 de la Facultat de Dret, amb efectes del dia 31 de desembre 
de 2020. 
 

Resolució per delegació del rector, de 12 de maig de 2021, per la qual la senyora Eva Maria Cabeza Martínez 
Cáceres cessa com a coordinadora del Sisè Curs del Grau de Medicina - UD Germans Trias de la Facultat de Medicina, 
amb efectes del dia 14 d’abril de 2021. 
 

Resolució per delegació del rector, de 12 de maig de 2021, per la qual el senyor David Pares Martínez cessa 
com a coordinador del Cinquè Curs del Grau de Medicina - UD Germans Trias de la Facultat de Medicina, amb efectes 
del dia 14 d’abril de 2021. 

 
 

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

 

IV.3.1. Nomenaments  
 
Resolució del rector, de 5 de maig de 2021, per la qual nomena el senyor Jordi Suñé Tarruella director del 
Departament d’Enginyeria Electrònica, amb efectes del dia 1 de maig de 2021. 

 
Resolució del rector, de 6 de maig de 2021, per la qual nomena el senyor Joan Reche Estrada coordinador 
del Doctorat en Geologia del Departament de Geologia, amb efectes del dia 1 de febrer de 2021. 

 
Resolució del rector, de 10 de maig de 2021, per la qual nomena la senyora Maria del Carme Viladrich 
Segués coordinadora de la Unitat de Metodologia del Departament de Psicobiologia i de Metodologia de les Ciències 
de la Salut, amb efectes del dia 1 de gener de 2021. 

 
Resolució del rector, de 10 de maig de 2021, per la qual nomena el senyor Joan Lluís Pérez Francesch 
coordinador de la Unitat de Dret Constitucional del Departament de Ciència Política i de Dret Públic, amb efectes del 

dia 11 de març de 2021. 
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Resolució per delegació del rector, de 25 de maig de 2021, per la qual es nomena el senyor Joaquim Borges 

Ayats coordinador de laboratoris del Departament d’Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions, amb efectes 

del dia 1 de gener de 2021. 
 

Resolució per delegació del rector, de 25 de maig de 2021, per la qual es nomena el senyor Ramon Martí 
Escalé coordinador de Tercer Cicle del Departament d’Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions, amb 
efectes del dia 1 de gener de 2021. 
 

Resolució per delegació del rector, de 26 de maig de 2021, per la qual es nomena el senyor Rafel Escribano 
Carrascosa coordinador de la Unitat Física Teòrica del Departament de Física, amb efectes del dia 1 de gener de 
2021. 

 
 

IV.3.2. Cessaments  
 
Resolució del rector, de 5 de maig de 2021, per la qual el senyor Ramón Miralles Basseda cessa com a 

coordinador de la Unitat Departamental Hospital el Mar del Departament de Medicina, amb efectes del dia 30 de 
juny de 2020. 
 

Resolució del rector, de 6 de maig de 2021, per la qual el senyor Mario Zarroca Hernández cessa com a 
coordinador del Doctorat en Geologia del Departament de Geologia, amb efectes del dia 31 de gener de 2021. 
 
Resolució del rector, de 10 de maig de 2021, per la qual la senyora Rosario Granero Pérez cessa com a 

coordinadora de la Unitat de Metodologia del Departament de Psicobiologia i de Metodologia de les Ciències de la 
Salut, amb efectes del dia 31 de desembre de 2020. 

 

Resolució del rector, de 10 de maig de 2021, per la qual la senyora Roser Nadal Alemany cessa com a 
coordinadora de la Unitat de Psicobiologia del Departament de Psicobiologia i de Metodologia de les Ciències de la 
Salut, amb efectes del dia 31 de desembre de 2020. 

 
Resolució del rector, de 10 de maig de 2021, per la qual el senyor José Carlos Remotti Carbonell cessa com 
a coordinador de la Unitat de Dret Constitucional del Departament de Ciència Política i de Dret Públic, amb efectes 
del dia 10 de març de 2021. 

 
Resolució per delegació del rector, de 10 de maig de 2021, per la qual la senyora Sonia Darbra Marges 
cessa com a coordinadora de Departament del Departament de Psicobiologia i de Metodologia de les Ciències de la 

Salut, amb efectes del dia 31 de desembre de 2020. 
 
Resolució per delegació del rector, de 25 de maig de 2021, per la qual el senyor Guillermo Navarro Arribas 

cessa com a coordinador de Tercer Cicle del Departament d’Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions, amb 
efectes del dia 31 de desembre de 2020. 
 
Resolució per delegació del rector, de 25 de maig de 2021, per la qual la senyora Mercè Villanueva Gay 

cessa com a coordinadora de laboratoris del Departament d’Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions, amb 
efectes del dia 31 de desembre de 2020. 
 

Resolució per delegació del rector, de 26 de maig de 2021, per la qual el senyor Joaquim Matias Espona 

cessa com a coordinador de la Unitat Física Teòrica del Departament de Física, amb efectes del dia 31 de desembre 
de 2020. 
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IV.4. Representació en altres institucions   
[tornar a l’índex] 

 

IV.4.1. Nomenaments  
 
Resolució del rector, de 6 de maig de 2021, per la qual nomena el senyor Jordi Bonache Albacete, catedràtic 
del Departament d’Enginyeria Electrònica, representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a l’Escola 

Universitària Salesiana de Sarrià (EUSS). 
 
 

IV.4.2. Cessaments  
 

Resolució del rector, de 5 de maig de 2021, per la qual el senyor Jordi Suñé Tarruella cessa com a representant 
de la Universitat Autònoma de Barcelona a l’Escola Universitària Salesiana de Sarrià (EUSS). 
 
Resolució del rector, de 31 de maig de 2021, per la qual el senyor Carlos Eliseo Sánchez Lancis cessa com a 

representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al Patronat de la Fundació Universitària del Bages. 
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V.  Convocatòries  

i resolucions de places 

 

 
V.1. Personal acadèmic i personal investigador en formació 

[tornar a l’índex] 

 

V.1.1. Convocatòries  
 
Resolució del rector, de 4 de maig de 2021, per la qual es convoca concurs d’accés a places de cossos docents 
universitaris, segons es detalla (BOE núm. 113, de 12 de maig de 2021): 

 

Nombre de places: 1 

Referència: TU/21/41 

Identificador de la plaça: ATU01017 

Categoria de la plaça: Professor titular d’Universitat 

Departament: Bioquímica i Biologia Molecular 

Àrea de coneixement: Bioquímica i biologia molecular 

Perfil docent i investigador: Nanoscience and Nanotechnology 

 

Nombre de places: 1 

Referència: TU/21/42 

Identificador de la plaça: ATU01018 

Categoria de la plaça: Professor titular d’Universitat 

Departament: Genètica i Microbiologia 

Àrea de coneixement: Genètica 

Perfil docent i investigador: 
Genètica molecular i del 
desenvolupament 

 
Resolució del rector, de 17 de maig de 2021, per la qual es convoquen places de professorat ajudant doctor / 

lector en règim de contracte laboral temporal, segons es detalla (DOGC núm. 8420, de 28 de maig de 2021): 
 

Referència: LEC05/2021 

Identificador de la plaça: ALE00274 

Categoria de la plaça: Lector o lectora 

Departament: Ciència Política i de Dret Públic 

Àrea de Coneixement: Filosofia del dret 

Perfil docent i investigador: Gènere i dret 

 

Referència: LEC07/2021 

Identificador de la plaça: ALE00276 

Categoria de la plaça: Lector o lectora 

Departament: Comunicació Audiovisual i Publicitat 

Àrea de Coneixement: Comunicació audiovisual i aublicitat 

Perfil docent i investigador: Comunicació audiovisual i publicitat 

 

Referència: LEC11/2021 

Identificador de la plaça: ALE00280 

Categoria de la plaça: Lector o lectora 

Departament: Filologia Anglesa i de Germanística 

Àrea de Coneixement: Filologia anglesa 

Perfil docent i investigador: Llengua i lingüística anglesa 

 

Referència: LEC17/2021 

Identificador de la plaça: ALE00286 

Categoria de la plaça: Lector o lectora 

Departament: Mitjans, Comunicació i Cultura 

Àrea de Coneixement: Periodisme 
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Perfil docent i investigador: 
Teories de la comunicació i 
estructura de la comunicació 

 
Resolució del rector, de 17 de maig de 2021, per la qual es convoca concurs públic per l’accés a una plaça 
d’agregat o agregada en règim de contracte laboral, segons es detalla (DOGC núm. 8420, de 28 de maig de 2021): 

 

Nombre de places: 1 

Referència: AL/21/496 

Identificador de la plaça: AAG00511 

Categoria de la plaça: Professor agregat 

Departament: 
Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia i 
Medicina Preventiva i Salut Pública 

Àrea de coneixement: Medicina Preventiva i Salut Pública 

Perfil docent i investigador: 

Medicina social, habilitats de 

comunicació i iniciació a la 
investigació. Medicina preventiva i 
Salut Pública: bioestadística (Grau 
Medicina) 

 
Resolució del rector, de 31 de maig de 2021, per la qual es convoquen places de professorat ajudant doctor / 

lector en règim de contracte laboral temporal, segons es detalla (DOGC núm. 8429, de 9 de juny de 2021): 
 

Referència: LEC03/2021 

Identificador de la plaça:  ALE00272 

Categoria de la plaça: Lector o lectora 

Departament: 
Biologia Cel·lular, de Fisiologia i 

d’Immunologia 

Àrea de coneixement: Biologia Cel·lular 

Perfil docent i investigador: Biologia cel·lular i genètica humana 

 

Referència: LEC06/2021 

Identificador de la plaça:  ALE00275 

Categoria de la plaça: Lector o lectora 

Departament: Ciències Morfològiques 

Àrea de coneixement: Anatomia i embriologia humana 

Perfil docent i investigador: Anatomia i embriologia humana 

 

Referència: LEC08/2021 

Identificador de la plaça:  ALE00277 

Categoria de la plaça: Lector o lectora 

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

Àrea de coneixement: Didàctica de l’expressió corporal 

Perfil docent i investigador: 
Didàctica de l’expressió corporal: 

educació psicomotriu 

 

Referència: LEC10/2021 

Identificador de la plaça:  ALE00279 

Categoria de la plaça: Lector o lectora 

Departament: Empresa 

Àrea de coneixement: 
Comercialització i investigació de 

mercats 

Perfil docent i investigador: 
Comercialització i investigació de 

mercats 

 

Referència: LEC19/2021 

Identificador de la plaça:  ALE00288 

Categoria de la plaça: Lector o lectora 

Departament: 
Psicologia Bàsica, Evolutiva i de 
l’Educació 

Àrea de coneixement: Psicologia evolutiva i de l’educació 
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Perfil docent i investigador: Logopèdia 

 

Referència: LEC20/2021 

Identificador de la plaça:  ALE00289 

Categoria de la plaça: Lector o lectora 

Departament: Història Moderna i Contemporània 

Àrea de coneixement: Història contemporània 

Perfil docent i investigador: Història contemporània 

 
Resolució del rector, de 31 de maig de 2021, per la qual es convoquen els processos selectius per a la 
contractació de personal docent i investigador en el marc del Pla Serra Húnter, segons es detalla (DOGC núm. 8429, 

de 9 de juny de 2021): 
 

Referència de concurs: UAB-LE-120020 

Nombre de places:  1 

Departament: Economia Aplicada 

Àmbit de coneixement: Applied economics 

 

Referència de concurs: UAB-LE-120021 

Nombre de places:  1 

Departament: 
Psicologia Bàsica, Evolutiva i de 
l’Educació 

Àmbit de coneixement: 
Developmental and educational 
psychology 

 

Referència de concurs: UAB-LE-120022 

Nombre de places:  1 

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

Àmbit de coneixement: Didactics of Social Sciences 

 

 

V.1.2. Resolucions  
 
Resolució del rector i el director gerent de l’Institut Català de la Salut, de 3 de maig de 2021, per la qual 
es rectifica la resolució de 16 de març de 2021, conjunta de la Universitat Autònoma de Barcelona i l'Institut Català 

de la Salut, per la qual es convoca concurs d'accés a una plaça vinculada de cossos docents universitaris, publicada 
al BOE nombre 72, de 25 de març de 2021 i en concret la 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" i en les bases de la convocatòria 
on diu "torn lliure" i "de conformitat amb la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per 
la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d'abril " ha de dir " Promoció Interna " i " de conformitat amb el que disposa l'article 
62.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei Orgànica 4/2007 , de 12 

d'abril (DOGC núm. 8421, 31 de maig de 2021).  
 
Resolució del rector, de 5 de maig de 2021, per la qual es fa públic el nomenament de la senyora Maria del 

Carme Nogués Sanmiquel com a catedràtica d’Universitat del Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i 
d’Immunologia, a l’àrea de coneixement de Biologia Cel·lular (DOGC núm. 8411, de 17 de maig de 2021). 

 
Resolució del rector, de 5 de maig de 2021, per la qual nomena la senyora Maria del Carmen Nogués Sanmiquel 
catedràtica d’Universitat del Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i Immunologia a l’àrea de coneixement 

de Biologia Cel·lular (BOE núm. 120, de 20 de maig de 2021). 
 
Resolució del rector, de 5 de maig de 2021, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de professorat 

lector / Tenure-eligible lecturer en el marc del Pla Serra Húnter, segons es detalla (DOGC núm. 8410, de 14 de maig 
de 2021): 
 

1. Acceptar la renúncia de l’adjudicació del contracte de professor lector, amb referència UAB-LE-7066, de 

l’àmbit de coneixement d’Anatomia i Embriologia Humana, resolució de 14 d’octubre de 2020, publicada al 
DOGC núm. 8252, de data 22 d’octubre de 2020. 
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2. Adjudicar el contracte de professor lector, amb referència UAB-LE-7066, de l’àmbit de coneixement 

d’Anatomia i Embriologia Humana, convocat per resolució de 5 d’abril de 2019, dintre del marc del Pla Serra 

Húnter, a la segona persona candidata per ordre de prelació al doctor Michael John Edel 
 

Resolució del rector, de 5 de maig de 2021, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de professorat 
lector / Tenure-eligible lecturer en el marc del Pla Serra Húnter, segons es detalla (DOGC núm. 8410, de 14 de maig 
de 2021): 
 

Referència: UAB-LE-9070 

Nombre de places: 1 

Categoria: Lector/a / Tenure-eligible lecturer 

Departament: Física 

Àmbit de coneixement: Física atòmica, molecular i nuclear 

Adjudicació: Pere Masjuan Queralt 

 
Resolució del rector, de 12 de maig 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. 8415, de 21 de maig de 2021): 

 

Referència: CL/20/39 

Nombre de places: 1 

Categoria: Catedràtic d’universitat laboral 

Departament al qual està adscrita: Psicologia Clínica i de la Salut 

Àrea de coneixement o 
especialitat: 

Personalitat, Avaluació i Tractament 
Psicològic 

Adjudicació: Juan Deus Yela 

 

Resolució del rector, de 13 de maig de 2021, per la qual nomena la senyora Maria Luz Barbeito Veloso com a 
professora titular d’Universitat del Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual a l’àrea 
de coneixement de Comunicació Audiovisual i Publicitat (BOE núm. 123, de 24 de maig de 2021). 

 
Resolució del rector, de 13 de maig 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. 8415, de 21 de maig de 2021): 

 

Referència: AL/20/470 

Nombre de places: 1 

Categoria: Agregat o agregada 

Departament al qual està adscrita: Sociologia 

Àrea de coneixement o 
especialitat: 

Sociologia 

Adjudicació: Oriol Barranco Font 

 

Resolució del rector, de 13 de maig 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. 8415, de 21 de maig de 2021): 
 

Referència: CL/20/38 

Nombre de places: 1 

Categoria: Catedràtic d’universitat laboral 

Departament al qual està adscrita: 
Telecomunicació i Enginyeria de 
Sistemes 

Àrea de coneixement o 
especialitat: 

Teoria del senyal i comunicacions 

Adjudicació: José Antonio López Salcedo 

 

Resolució del rector, de 20 de maig de 2021, per la qual es fa públic el nomenament de la senyora Sílvia Victòria 
Martínez Garcia com a professora titular d’Universitat del Departament d’Art i Musicologia en l’àrea de coneixement 
de Música (BOE núm. 129, de 31 de maig de 2021).  
 

Resolució del rector, de 20 de maig 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. 8421, de 31 de maig de 2021): 
 

Referència: CL/20/36 
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Nombre de places: 1 

Categoria: Catedràtic d’universitat laboral 

Departament al qual està adscrita: Ciència Animal i dels Aliments 

Àrea de coneixement o 
especialitat: 

Tecnologia d’aliments 

Adjudicació: Manuel Castillo Zambudio 

 
Resolució del rector, de 20 de maig de 2021, per la qual es fa públic el nomenament de la senyora Roser Nadal 

Alemany com a catedràtica d’Universitat del Departament de Psicobiologia i Metodologia de les Ciències de la Salut 
en l’àrea de coneixement de Psicobiologia (BOE núm. 129, de 31 de maig de 2021). 
 

Resolució del rector, de 20 de maig 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. 8422, d’1 de juny de 2021): 
 

Referència: AL/20/485 

Nombre de places: 1 

Categoria: Agregat o agregada 

Departament al qual està adscrita: Ciència Política i Dret Públic 

Àrea de coneixement o 

especialitat: 
Filosofia del Dret 

Adjudicació: Noelia Igareda González 

 
Resolució del rector, de 20 de maig 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. 8422, d’1 de juny de 2021): 

 

Referència: AL/20/484 

Nombre de places: 1 

Categoria: Agregat o agregada 

Departament al qual està adscrita: Genètica i Microbiologia 

Àrea de coneixement o 
especialitat: 

Microbiologia 

Adjudicació: Jesús Aranda Rodríguez 

 
Resolució del rector, de 27 de maig 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. 8424, de 3 de juny de 2021): 
 

Referència: AL/20/489 

Nombre de places: 1 

Categoria: Agregat o agregada 

Departament al qual està adscrita: Ciència Política i Dret Públic 

Àrea de coneixement o 
especialitat: 

Dret Penal 

Adjudicació: Maria Jesús Guardiola Lago 

 

Resolució del rector, de 27 de maig 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. 8424, de 3 de juny de 2021): 

 

Referència: CL/20/41 

Nombre de places: 1 

Categoria: Catedràtic d’Universitat laboral 

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 de la 
Literatura 

Adjudicació: Melinda Dooly Owenby 

 
Resolució del rector, de 27 de maig de 2021, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de professorat 

lector / Tenure-eligible lecturer en el marc del Pla Serra Húnter, segons es detalla (DOGC núm. 8424, de 3 de juny 
de 2021): 
 

Referència: UAB-LE-120016 
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Nombre de places: 1 

Categoria: Lector/a / Tenure-eligible lecturer 

Departament al qual està adscrita: 
Traducció i Interpretació i d’Estudis 
de l’Àsia Oriental 

Àrea de coneixement o 
especialitat: 

Translation and Korean Language 

Adjudicació: Ester Torres Simón 

 

 
 

 

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

 

V.2.1. Convocatòries  
 
Resolució del vicerector d’Organització, per autorització del rector, de 28 de maig de 2021, per la qual es 

convoca concurs intern per a la provisió de 2 places de tècnic o tècnica superior (personal laboral, grup 1), segons 
es detalla: 
 

Codi Grup CLT Destinació Horari 

L04365 1 Q 
Servei d’Anàlisi Química 

Unitat Gestió Serveis Científicotècnics – Àmbit tecnològic (AGR) 
Administració de Ciències i de Biociències 

9:00 – 17:00 

L05049 1 Q 
Servei d’Estadística Aplicada 

Unitat Gestió Serveis Cientificotècnics – Àmbit tecnològic (AGR) 
Administració de Ciències i de Biociències 

9:00 – 17:00 

 
Resolució del vicerector d’Organització, per autorització del rector, de 20 de maig de 2021, per la qual es 

convoca concurs lliure designació per a la provisió d’una plaça de cap d’àrea, segons es detalla: 
 

Codi Grup CLT Nom i destinació Horari 

L00031 1 A 
Cap d’Àrea 

Àrea de Gestió de Persones 
De 9:00 a 17:00 

 
 

Resolució del vicerector d’Organització, per autorització del rector, de 20 de maig de 2021, per la qual es 
convoca procés selectiu per a la contractació temporal, mitjançant contracte d’interinitat per substitució, d’un/a 
director/a tècnic/a, segons es detalla: 

 

Denominació: 
Director/a tècnic/a de la Unitat Tècnica de Protecció 

Radiològica 

Grup: 1 

Complement: F 

Destinació: 

Àrea de Gestió de la Recerca 

Unitat de Gestió dels Serveis Científicotècnics – Àmbit 

tecnològic 

Tipologia de 
contracte: 

Interinitat per substitució 

Durada: Màxim 3 anys a partir de l’excedència de la persona titular 

Horari: De 9:00 a 17:00 hores 

 
 

 

V.2.2. Resolucions  
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització del rector, de 3 de maig de 2021, per 
la qual es resol la convocatòria del procés selectiu extern per confeccionar una llista de 30 persones per cobrir 

substitucions, per ordre de prelació, d’auxiliars de serveis (personal laboral grup 4), amb destinació a diferents 
Administracions de Centre, segons es detalla: 
 



BOUAB Núm. 195  -  Maig / 2021     pàg. 71 
 

 

Butlletí Oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona 

1) González Recio, Cristian 16) Torres Luque, Daniel 

2) Clemente Prades, Javier 17) Montoya Córdoba, Albert 

3) De Miguel Cruz, Andrés 18) González Pérez, Jesús 

4) Martínez Plaza, Raúl 19) Cantero Real, Patricia 

5) Sánchez Sáez, Òscar 20) Manzano García, Diana 

6) Gómez Andrade, Encarnación María 21) Porta Domínguez, Mònica 

7) Catalán Rubio, Jose Manuel 22) Fernández Marcos, Mónica 

8) Canet Barón, Miguel 23) Sánchez Chaves, Cristina 

9) Fernandez Rubio, Alexis 24) Ochavo Polo, Sonia 

10) Pujantell Mompel, Anna 25) Moreira Pardeiro, Mireia 

11) Gutiérrez García, Gloria M. 26) Bracero Jerez, Albert 

12) López Ferrer, Cristina 27) Sánchez Gutiérrez, Sergi 

13) Marchal Burrel, Sergio 28) Perera Aguado, Laura 

14) Sánchez-Diezma Guijarro, Elena 29) Sánchez Sáez, Carla 

15) Martín Pérez, Rubén 30) Cañadas Roldán, Sandra 

 
Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura dle rector, de 5 de maig de 2021, 

per la qual s’encarrega, amb caràcter provisional, a la senyora Montserrat Reyes Valdés, adjunta a l’SLiPI, les tasques 
de cap de l’SLiPI de la Facultat de Lletres i de Psicologia. 
 

Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, de 5 de maig de 2021, 
per la qual s’aplica a la senyora Raquel Peña Román un complement de durada determinada per l’assumpció 
d’algunes tasques addicionals dins del Departament de Bioquímica i Biologia Molecular. 

 

Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, de 5 de maig de 2021, 
per la qual s’encarrega, amb caràcter provisional, a la senyora Anna Isabel Tomàs Alonso, secretària de direcció de 
l’Administració de Lletres i Psicologia, la tasca concreta de gestionar les validacions de la gestió horària de tot el 

personal de la Biblioteca d’Humanitats. 
 
Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, de 5 de maig de 2021, 

per la qual s’encarrega, amb caràcter provisional, a la senyora Núria Sánchez Gallego, part de les responsabilitats i 
de les funcions de la plaça F02791 de gestor/a acadèmic/a de la Facultat de Lletres. 
 

Resolució del vicegerent de Persones, per autorització del rector, de 5 de maig de 2021, per la qual es 
resol, parcialment la convocatòria de concurs específic per a la provisió de 3 places de gestor o gestora d’orientació 
professional amb destinació a la Unitat d’Orientació, Pràctiques i Inserció Laboral del Servei d’Ocupabilitat, i es 
declaren desertes les places amb identificador F09969 i F09970. 

 
Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, de 5 de maig de 2021, 
per la qual es tanca l’adscripció provisional a la senyora Montserrat Reyes Valdés, a la plaça L03717 per desenvolupar 

les tasques de cap d l’SLiPI de la Facultat de Lletres i de Psicologia. 
 
Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, de 5 de maig de 2021, 

per la qual es destina, amb caràcter definitiu, la senyora Pilar Pacios Pujadó, funcionària de l’escala administrativa, 
per ocupar la plaça F01249 d’administrativa responsable (C1.22.1) amb destinació a la Unitat de Nòmines de l’Àrea 
de Gestió de Persones. 

 

Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, de 5 de maig de 2021, 
per la qual s’aplica a la senyora Purificació Perona Robles, un complement personal de durada determinada en 
concepte d’acumulació de tasques, atès que simultaniejarà les tasques pròpies del seu lloc de treball amb les tasques 

de responsable del Departament d’Art i de Musicologia. 
 
Resolució del vicegerent de persones, per autorització de signatura del rector, de 5 de maig de 2021, per 

la qual es destina, amb caràcter definitiu, la senyora Begoña Valle Valverde, funcionària de l’escala de gestió, per 
ocupar la plaça F03621 (A224.6S) amb destinació a la Gestió Acadèmica i de Serveis de l’Escola d’Enginyeria. 
 
Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, de 5 de maig de 2021, 

per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Montserrat Santos Alfonso, funcionària de l’escala 
administrativa, per ocupar la plaça F01203 d’administrativa responsable (C1.22.1) amb destinació a la Unitat d’ 
Anàlisi d’Estructures de l’Àrea de Desenvolupament de Persones i Suport Tècnic. 
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Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, de 5 de maig de 2021, 

per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Montserrat Galán Elías, funcionària de l’escala 

administrativa, per ocupar la plaça F01655 d’administrativa responsable (C1.22.1) amb destinació a la Gestió 
Econòmica de l’Administració de Centre de Dret i de Ciències Polítiques i Sociologia. 

 
Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, de 5 de maig de 2021, 
per la qual es tanca l’encàrrec de funcions al senyor Lluís Trulls Pararols a la plaça F03621 (A2.24.6S) de gestor 
acadèmic de l’Escola d’Enginyeria. 

 
Resolució del vicegerent de Persones, per autorització del rector, de 10 de maig de 2021, per la qual, vista 
la convocatòria de 3 places vacants a resultes del concurs general per a la provisió de places de bibliotecari o de 

bibliotecària (escala d’ajudants d’arxius i biblioteques – subgrup A2), es declara deserta la convocatòria de places 
vacants a resultes del concurs general de referència 2021A2IG01. 
 

Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, d’11 de maig de 2021, 
per la qual aplica al senyor Salvador Bartolomé Piñol un complement personal de durada determinada en concepte 
de les funcions del càrrec de director del Laboratori de Luminiscència i Espectroscòpia de Biomolècules dels serveis 
cientificotècnics. 

 
Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, d’11 de maig de 2021, 
per la qual aplica a la senyora Anna Maria Barceló Vernet un complement de durada determinada en concepte de 

les funcions del càrrec de directora del Servei de Genòmica i Bioinformàtica dels serveis cientificotècnics. 
 
Resolució del cap de ‘Àrea de Gestió de Persones, per delegació del rector, d’11 de maig de 2021, per la 

qual es resol el concurs intern de trasllat i/o promoció, per a la provisió de 2 places de tècnic/a superior pre-ajut 

(personal laboral grup 1), amb destinació a l’Oficina de Projectes internacionals de la Vicegerència de Recerca, es 
declaren les dues places desertes. 
 

Resolució del vicerector d’Organització, per autorització del rector, d’11 de maig de 2021, per la qual es 
convoca concurs específic, pel torn de trasllat i/o promoció, per a la provisió de 26 places d’administratiu/iva 
(subgrup C1), segons es detalla: 

 

Codi Categoria Destinació Horari 

F00187 C1.18.1 
UNITAT TECNICA DE PROJECTES – 

SERVEI DE BIBLIOTEQUES 
De 14 a 21 h. 

F01293 C1.18.1 
EQUIP DE SUPORT TRANSVERSAL – 

ÀREA DE SERVEIS LOGÍSTICS I D'ADMINISTRACIÓ 
De 9 a 17 h. 

F01427 C1.18.1 
GESTIÓ ACADÈMICA (BELLATERRA) – 

ADMINISTRACIÓ MEDICINA 
De 8 a 15 h. 

F01507 C1.18.1 
BIBLIOTECA DE CIÈNCIA I TECNOLOGIA – 
ADMINISTRACIÓ CIÈNCIES I BIOCIÈNCIES 

De 8 a 15 h. 

F01685 C1.18.1S 
G. ACAD. I DE SERVEIS TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ -

ADMIN. CC. DE L'EDUCACIÓ I TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ 
De 9 a 17 h. 

F01781 C1.18.1 
GESTIÓ ECONÒMICA – 

ADMINISTRACIÓ SERVEIS CAMPUS SABADELL 
De 9 a 17 h. 

F01893 C1.18.1 
DEPARTAMENT DE QUÍMICA – 

ADMINISTRACIÓ CIÈNCIES I BIOCIÈNCIES 
De 9 a 17 h. 

F01897 C1.18.1 
DEPARTAMENT DE FÍSICA – 

ADMINISTRACIÓ CIÈNCIES I BIOCIÈNCIES 
De 9 a 17 h. 

F01899 C1.18.1 
DEPARTAMENT DE FÍSICA – 

ADMINISTRACIÓ CIÈNCIES I BIOCIÈNCIES 
De 9 a 17 h. 

F01963 C1.18.1 
DEPARTAMENT ECONOMIA I HISTÒRIA ECONÒMICA - 

ADMINISTRACIÓ ECONOMIA I EMPRESA 
De 9 a 17 h. 

F01973 C1.18.1 
DEPARTAMENT COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL I PUBLICITAT - 

ADMINISTRACIÓ CIÈNCIES DE LA COMUNICACIÓ 
De 9 a 17 h. 

F02029 C1.18.1 
UISAD FILOLOGIA CATALANA I FILOLOGIA ESPANYOLA - 

ADMINISTRACIÓ LLETRES I PSICOLOGIA 
De 9 a 17 h. 

F02677 C1.18.1 
DEPARTAMENT ENGINYERIA ELECTRÒNICA – 

ADMINISTRACIÓ ESCOLA ENGINYERIA 
De 9 a 17 h. 

F02713 C1.18.1 
BIBLIOTECA DE CIÈNCIES SOCIALS – 

ADCIÓ. DRET, CIÈNCIES POLÍTIQUES I SOCIOLOGIA 
De 9 a 17 h. 

F02843 C1.18.1 GESTIÓ ECONÒMICA – De 9 a 17 h. 
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ADMINISTRACIÓ LLETRES I PSICOLOGIA 

F02847 C1.18.1 
UNITAT SUPORT A DIRECCIÓ I PUNT D'INFORMACIÓ - 

ESCOLA DE POSTGRAU 
De 9 a 17 h. 

F03777 C1.18.1 
UNITAT D'ADMINISTRACIÓ – 

SERVEI DE LLENGÜES 
De 9 a 17 h. 

F03839 C1.18.1S 
GESTIÓ ACADÈMICA I DE SERVEIS ADMINISTRACIÓ - 

ESCOLA ENGINYERIA 
De 8 a 15 h. 

F03887 C1.18.1 
UNITAT TÈCNICA DE DOCTORAT – 

ADMINISTRACIÓ ESPAIS ZONA CÍVICA 
De 9 a 17 h. 

F04597 C1.18.1 
SERVEIS A LA COMUNITAT – 

ÀREA DE SERVEIS LOGÍSTICS I D'ADMINISTRACIÓ 
De 9 a 17 h. 

F04669 C1.18.1 
DEPT. BIOLOGIA CEL·LULAR, FISIOLOGIA I INMUNOLOGIA - 

ADMINISTRACIÓ MEDICINA 
De 9 a 17 h 

F05321 C1.18.1 
UNITAT RELACIONS LABORALS I GESTIÓ DE PERSONAL - 

ÀREA DE GESTIÓ DE PERSONES 
De 9 a 17 h. 

F05851 C1.18.1 
INSTITUT GOVERN I POLÍTIQUES PÚBLIQUES (IGOP) – 
ADCIÓ. DRET, CIÈNCIES POLÍTIQUES I SOCIOLOGIA 

De 9 a 17 h. 

F07119 C1.18.1 
UISAD FILOSOFIA I CC. ANTIGUITAT I EDAT MITJANA - 

ADMINISTRACIÓ LLETRES I PSICOLOGIA 
De 9 a 17 h. 

F08095 C1.18.1 
INSTITUT CIÈNCIA I TECNOLOGIA AMBIENTALS (ICTA) - 

ADMINISTRACIÓ CIÈNCIES I BIOCIÈNCIES 
De 9 a 17 h. 

F09967 C1.18.1 
UNITAT D'ADMINISTRACIÓ – 

SERVEI D'OCUPABILITAT 
De 9 a 17 h. 

 

Resolució del vicegerent de Persones, per autorització del rector, de 12 de maig de 2021, per la qual es 
resol el procés selectiu per a la provisió de 3 places d’administratiu o d’administrativa responsable, subgrup C1, 
segons es detalla: 

 
1. Adjudicar, en el torn de trasllat, la plaça d’administratiu o d’administrativa responsable amb destinació a la 

Gestió Econòmica de l’Administració de Ciències de la Comunicació (codi F01547), a la senyora Encarnación 

Riballo Murillo. 
 

2. Adjudicar, en el torn de promoció, la plaça d’administratiu o d’administrativa responsable amb destinació a 

la Gestió Econòmica de l’Administració de Ciències de l’Educació i de Traducció i Interpretació (codi F01703), 
a la senyora Silvia Gutiérrez Vergés. 
 

3. Declarar deserta la plaça d’administratiu o d’administrativa responsable amb destinació a la Unitat Tècnica 

de l’Àrea de Desenvolupament de Persones i Suport Tècnic (codi F03229). 
 
Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, de 13 de maig de 2021, 

per la qual es tanca l’encàrrec de funcions d’adjunt de l’SLiPI de la Facultat de Ciències i el senyor Antonio Paredes 
Cano retorna a la seva plaça d’auxiliar de serveis de la Facultat de Ciències. 
 

Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, de 13 de maig de 2021, 
per la qual encarrega, amb caràcter provisional, al senyor Joan Pie Villacampa, administratiu responsable del 
Departament de Geografia de l’Administració de Centre de Lletres i de Psicologia, l’assumpció de funcions de major 
responsabilitat, fins que s’incorpori la persona titular de la plaça, i se li aplica un complement de durada determinada 

 
Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, de 13 de maig de 2021, 
per la qual determina la finalització de la permanència en el servei actiu de la senyora Antonia Carmona Rodríguez 

amb motiu de la seva jubilació. 
 
Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, de 13 de maig de 2021, 

per la qual determina la finalització de la permanència en el servei actiu del senyor Jordi Albero Zaragoza amb motiu 
de la seva jubilació anticipada 
 
Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, de 13 de maig de 2021, 

per la qual determina la finalització de la permanència en el servei actiu de la senyora Montserrat Varona Alonso 
amb motiu de la seva jubilació anticipada. 
 

Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, de 13 de maig de 2021, 
per la qual adscriu en comissió de serveis la senyora Esther Rodríguez Oliver, administrativa de la Unitat Tècnica de 
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Doctorat de l’Escola de Doctorat, titular de la plaça F09941 (C1.18.1), per ocupar la plaça F02725 (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 13 de maig de 2021, 

per la qual determina la finalització de la permanència en el servei actiu del senyor Alfonso Cantero Antón amb 
motiu de la seva jubilació. 
 
Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, de 13 de maig de 2021, 

per la qual encarrega, amb caràcter provisional, a la senyora Elena Jiménez Navau, administrativa responsable del 
Departament de Química de l’Administració de Centre de Ciències i Biociències, l’assumpció de funcions de major 
responsabilitat i aplicar-li un complement de durada determinada. 

 
Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, de 13 de maig de 2021, 
per la qual el senyor Manuel Rodríguez García cessa com a personal laboral. 

 
Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, de 13 de maig de 2021, 
per la qual finalitza el contracte de treball de la senyora Adelina Mestres Valera, amb motiu de la seva jubilació. 
 

Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, de 13 de maig de 2021, 
per la qual finalitza el contracte de treball de la senyora Maria Guillén López, amb motiu de la seva jubilació. 
 

Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, de 13 de maig 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. 

 

Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, de 13 de maig de 2021, 
per la qual s’encarrega, amb caràcter provisional, a la senyora M. Ángeles Guijarro Martín, auxiliar de serveis 
(L00295), les funcions de la plaça L00291 d’adjunta del cap de l’SLiPI de la Facultat de Ciències i Biociències. 

 
Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, de 18 de maig de 2021, 
per la qual destina, amb caràcter definitiu, la senyora Marta Rial Pan, funcionària de l’escala de gestió (A2.22.1) per 

ocupar la plaça F01583 de bibliotecària (escala d’ajudanta d’arxius i biblioteques) amb destinació a la Biblioteca de 
Comunicació i Hemeroteca General. 
 

Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, de 18 de maig de 2021, 
per la qual cessa i deixa sense efectes el nomenament del senyor Javier Antonio Narváez Herrerías de funcionari 
interí de l’escala administrativa (C1.16). 
 

Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, de 18 de maig de 2021, 
per la qual destina, amb caràcter definitiu, la senyora Núria Contreras Torres, funcionària de l’escala de gestió 
(A2.22) per ocupar la plaça F02219 de bibliotecària (escala d’ajudanta d’arxius i biblioteques) amb destinació a la 

Biblioteca de Ciències Socials.  
 
Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, de 18 de maig de 2021, 

per la qual destina, amb caràcter definitiu, la senyora Ana Belén Hernández Frey, funcionària de l’escala de gestió 
(A2.22), per ocupar la plaça F02251 de bibliotecària (escala d’ajudanta d’arxius i biblioteques) amb destinació a la 
Biblioteca de Ciències Socials. 

 

Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per delegació del rector, de 18 de maig de 2021, per 
la qual es resol el procés selectiu per a la contractació temporal, mitjançant contracte d’interinitat per substitució, 
d’un/a director/a tècnic/a de la Unitat Tècnica de Protecció Radiològica (personal laboral, grup 1) amb destinació a 

la Unitat de Gestió dels Serveis Científicotècnics – Àmbit tecnològic de l’Àrea de Gestió de la Recerca i es declara el 
procés selectiu desert. 
 

Resolució del vicegerent de Persones, per autorització del rector, de 20 de maig de 2021, per la qual es 
fa pública la relació de persones aspirants admeses i excloses provisionalment en el procés selectiu per a accedir a 
l’escala general, subgrup C1, pel sistema de concurs oposició, que estarà exposada al tauler d’anuncis electrònic de 
la Seu Electrònica de la UAB (DOGC núm. 8420, de 28 de maig de 2021).  

 
Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, de 25 de maig de 2021, 
per la qual encarrega, amb caràcter provisional, al senyor José Ignacio Ruiz Salmeron, part de les tasques i de les 

responsabilitats de la plaça F01263, de la Unitat de Dinamització Econòmica Comunitària de l’Àrea de Serveis 
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Logístics i d’Administració i li aplica un complement personal de durada determinada mentre duri aquest encàrrec 

de funcions. 

 
Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, de 25 de maig de 2021, 

per la qual finalitza l’acumulació de tasques al senyor Vicenç Morera Morral sobre la plaça de gestor del Departament 
de Dret Públic i Ciències Historicojurídiques de l’Administració de Centre de Dret i de Ciències Polítiques i de 
Sociologia i deixar d’aplicar-li el complement personal de durada determinada, vinculat a aquesta acumulació de 
tasques. 

 
Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, de 25 de maig de 2021, 
per la qual adscriu, en comissió de serveis, la senyora Ana Antonia Medina Gómez, funcionària de l’escala de gestió, 

titular de la plaça F02853, per ocupar la plaça F05071, de gestora de l’Institut de Govern i Polítiques Públiques de 
l’Administració de Centre de Dret, de Ciència Polítiques i de Sociologia. 
 

Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, de 25 de maig de 2021, 
per la qual finalitza l’encàrrec de funcions del senyor Miguel Ángel Vargas Garcia de direcció, organització i gestió 
del Laboratori d’Informació Geogràfica i Teledetecció (LIGIT). 
 

Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, de 25 de maig de 2021, 
per la qual tanca l’adscripció en comissió de serveis de la senyora Maria Mercedes Rubio Bosch, per ocupar la plaça 
F02199 (C1.22.1) de secretària de direcció de l’Administració de Centre de Dret, de Ciències Polítiques i de Sociologia 

i retorna a la plaça F01605 (C1.16.1) d’administrativa de la Gestió Acadèmica de Dret de la Facultat de Dret. 
 
Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, de 25 de maig de 2021, 

per la qual destina, amb caràcter definitiu, la senyora Àngela Salas Crusat, a la plaça F01957 (C1.18.1) 

d’administrativa del Departament d’Economia Aplicada de l’Administració de Centre d’Economia i Empresa. 
 
Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, de 26 de maig de 2021, 

per la qual es prorroga l’encàrrec de funcions a la senyora Núria Sánchez Gallego, de part de les responsabilitats i 
de les funcions de la plaça F02791 de gestor/a acadèmic/a de la Facultat de Lletres, fins a la cobertura definitiva de 
la plaça i se li aplica el complement personal de durada determinada vinculat a l’encàrrec de funcions mentre aquest 

estigui vigent. 
 
Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, de 26 de maig de 2021, 

per la qual es prorroga l’encàrrec, amb caràcter provisional, al senyor Josep Antoni Bonilla Hontoria, de les funcions 
de la plaça F05439 de gestor/a acadèmic/a de la Facultat de Biociències i se li aplica, en concepte d’acumulació de 
tasques, un complement personal de durada determinada mentre estigui vigent quest càrrec de funcions. 
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