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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 35/2021, de 22 de juny, del Plenari del Consell Social 
 

Aprovar l'acta de la sessió plenària del dia 19 de maig de 2021. 
 

 
Acord 36/2021, de 22 de juny, del Plenari 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 . 
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 59/2021 pres en la reunió del Consell de Govern de la UAB de 2 de juny 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 22/2021 de la reunió de la Comissió Acadèmica del Consell Social del dia 8 de juny 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 Biomedical Data Science/ Ciencia de Datos Biomédicos. 2)Encarregar la vicerectora 
d’Estudis i d’Innovació Docent i 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,  
 

1. Aprovar la creació del títol de màster universitari Biomedical Data  Science / Ciencia de Datos Biomédicos.   
2. Encarregar la vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent i 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 37/2021, de 22 de juny, del Plenari del Consell Social 
 
Exposició de motius 
Ateses les peticions de creació de títols de màster propi i de títol de diploma de postgrau que han estat presentades 

per 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 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. 
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  60/2021 pres en la reunió del Consell de Govern de la UAB de 2 de juny de 2021, en virtut del qual 

s’aprova la creació de màsters propis i de diploma de postgrau i elevar la proposta d’acord al Consell Social de la 
UAB. 

Vist l’acord CA 23/2021 pres en la reunió de la Comissió Acadèmica del Consell Social de 8 de juny de 2021, que 
estableix: Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) Aprovar la creació 
dels títols de màster propi següent: a)  Màster en Estil de Vida Saludable. B) Màster en Cures Infermeres a l’Adult 
en Estat Crític; 2) Aprovar la creació del títol de diploma de postgrau en Il·lustració digital: marques, mitjans i 
videojocs. 3) Encarregar la vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent l'execució i el seguiment dels punts primer i 
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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 dels títols de màster propi següents: 
            a) Màster propi en Estil de Vida Saludable. 

            b) Màster propi en Cures Infermeres a l'Adult en Estat Crític.  
2. Aprovar la creació del títol de Diploma de postgrau en Il·lustració digital: marques, mitjans i videojocs.   
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 38/2021, de 22 de juny, del Plenari del Consell Social 
 
Exposició de motius 
Vista la proposta del vicerector de Recerca i de Transferència en relació amb la formalització d’un contracte de 
llicència no exclusiva del software Aggrescan, entre la Universitat Autònoma de Barcelona i l’ICREA, com 
a llicenciants, i Nereid Therapeutics, com a llicenciatària, pel preu de 2.500 euros anuals segons informe d’adequació 

lliurat pel cap de l’oficina de valorització i patents de data 25 de maig de 2021 .  
Atès que el software és capaç de predir la probabilitat d’agregació d’aminoàcids naturals derivats d’experiments 
in vivo amb l’assumpció d’específiques seqüències que modulen l’agregació proteica fruit dels treballs portats a 
terme pel grup de recerca del Dr. Salvador Ventura, Dr. Òscar Conchillo i el Dr. Xavier Daura que genera un 
coneixement rellevant per tal de desenvolupar nous fàrmacs basats en pèptids pel tractament de les malalties 

relacionades amb agregació proteica. 

Vist l’article 89.k) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
Vistos els articles 204.1 i 206.2 c) dels Estatuts de la UAB, que qualifiquen els drets de la propietat immaterial de la 
UAB com a béns patrimonials que configuren el patrimoni de la Universitat. 
Vist l’article 64.q) dels Estatuts de la UAB. 
Vist l’article 55.3.g) i h) de la Llei 2/2011, de 4 de març, d’economia sostenible que estableix que la transmissió de 
drets sobre patents, ja sigui cessió de la titularitat de la mateixa, ja sigui concessió de llicències d’explotació sobre 
las mateixes, poden ésser adjudicades de forma directa quan resulti procedent per la peculiaritat o la naturalesa i 

característiques del dret o de la transmissió, com els casos de les llicències de ple dret. 
Vist l’article 28.2. apartat h, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social. 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
Vist l’acord pres pel Consell de Govern reunit el 2 de juny de 2021 en virtut del qual s'acorda informar favorablement 
l’autorització per formalitzar un  contracte de llicència llicència no exclusiva del software AGGRESCAN, entre 
la  UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA i ICREA, com a llicenciants, i NEREID THERAPEUTICS, com 
a llicenciatària, i elevar la proposta d’acord al Consell Social de la UAB. 

Vist l’acord CE 57/2021 pres per la Comissió Econòmica reunida l’11 de juny de 2021, en virtut del qual s’acorda: 
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1)Autoritzar la formalització 
d’un  contracte de llicència no exclusiva del software Aggrescan, entre la  Universitat Autònoma de Barcelona i 
l’ICREA, com a llicenciants, i Nereid Therapeutics, com a llicenciatària, pel preu de 2.500 euros anuals segons 
informe d’adequació lliurat pel cap de l’oficina de valorització i patents de data 25 de maig de 2021 (document 1 -
Confidencial a disposició dels membres de la Comissió del Consell Social a la Secretaria Tècnica del Consell Social -

). 2) Encarregar al vicerector de Recerca i de Transferència que faci el seguiment de l’acompliment d’aquest acord. 
3) Comunicar el present acord al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-
lo efectiu. 
Per tot això, a la vista de les consideracions i documentació continguda en la part expositiva,  
 
S’acorda 
1. Autoritzar la formalització d’un  contracte de llicència no exclusiva del software Aggrescan, entre la  Universitat 

Autònoma de Barcelona i l’ICREA, com a llicenciants, i Nereid Therapeutics, com a llicenciatària, pel preu de 
2.500 euros anuals segons informe d’adequació lliurat pel cap de l’oficina de valorització i patents de data 25 de 

maig de 2021 (document 1 -Confidencial a disposició dels membres de la Comissió del Consell Social a la 
Secretaria Tècnica del Consell Social -). 

2. Encarregar al vicerector de Recerca i de Transferència que faci el seguiment de l’acompliment d’aquest acord. 
3. Comunicar el present acord al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-

lo efectiu. 
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Acord 39/2021, de 22 de juny, del Plenari del Consell Social 
 

Exposició de motius 
Atesa la petició presentada per Orange Espagne, S.A.U. per ubicar un conjunt d’infraestructures de 
telecomunicacions necessàries per explotar xarxes de comunicacions electròniques. 
Vist l’informe del comissionat del rector per a les Tecnologies de la Informació i la Comunicació de data 19 de maig 
de 2021 pel qual es posa de manifest que la cobertura del servei de telefonia mòbil de subscripció al campus de 
Bellaterra és molt deficient; que esdevé una oportunitat estratègica autoritzar la implantació d’antenes al campus 

per facilitar l’ús dels dispositius electrònics comunicats telemàticament per xarxes telefòniques i gaudir dels serveis 
de telefonia presents i futurs i millorar el sistema telefònic institucional sense deixar d’atendre la seguretat . 
Atès que les antenes de telefonia s’ubicaran en els espais identificats al plànol adjunt . 
 Atès que l’autorització implica la formalització d’un conveni de cessió d’ús d’espais, en els següents termes: 
-    Objecte: cessió d’ús dels espais necessaris per ubicar una antena a l’edifici torre C5 Senars els quals 

s’identifiquen al document 2. 
 -    Cànon: El cessionari d’ús haurà d’abonar 6.000 euros bruts anuals pel dret a fer ús privatiu dels espais. i, a més 

a més, abonaran 3.500 euros anuals en conceptes de despeses generals.  
 -    Termini de duració: 10 anys inicials, renovables per períodes iguals i successius de 5 anys, fins el termini màxim 
permès per la legislació de patrimoni de les Administracions públiques. 
 -    Destinació: Instal·lació d’un conjunt d’infraestructures de telecomunicacions necessàries per a l’explotació de 
xarxes i la prestació de serveis de comunicacions electròniques.  
Vist l’article 92 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les Administracions Públiques. 
Vist l’article 28 del decret legislatiu 1/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de patrimoni 

de la Generalitat de Catalunya, l’article 70 del decret 323/1983, de 14 de juliol, del reglament del patrimoni de 
Catalunya. 
Vist l’article 89.k) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
Vist l’article 207.2 dels Estatuts de la UAB. 
Vist l’article 28.2. apartat g, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social. 

Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 

Vist l’acord pres en la reunió del Consell de Govern reunit el 2 de juny de 2021, en virtut del qual s’acorda autoritzar 
la cessió d'ús d’espais a Orange Espagne, SAU i elevar la proposta d’acord al Consell Social de la UAB. 
Vist l’acord CE 62/2021 pres per la Comissió Econòmica reunida l’11 de juny 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  Orange Espagne, SAU, en els següents termes:  

1. Objecte: Cessió d’ús dels espais necessaris per ubicar una antena a l’edifici torre C5 Senars, els quals 
s’identifiquen al document 2. 

2. Cànon: El cessionari d’ús haurà d’abonar 6.000 euros bruts anuals pel dret a fer ús privatiu dels espais. i, a 
més a més, abonaran 3.500 euros anuals en conceptes de despeses generals.  

3. Termini de duració: 10 anys inicials, renovables per períodes iguals i successius de 5 anys, fins el termini 
màxim permès per la legislació de patrimoni de les Administracions públiques.   

4. Destinació: Instal·lació d’un conjunt d’infraestructures de telecomunicacions necessàries per a l’explotació 
de xarxes i la prestació de serveis de comunicacions electròniques.   

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 comissionat del rector per a les Tecnologies de la Informació i la Comunicació el seguiment 
de l’acord 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 Orange Espagne, S.A.U.  
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’espais a  Orange Espagne, S.A.U, en els següents termes: 
            a) Objecte: Cessió d’ús dels espais necessaris per ubicar una antena a l’edifici torre C5 Senars, els quals 

s’identifiquen al document 2. 
            b) Cànon: El cessionari d’ús haurà d’abonar 6.000 euros bruts anuals pel dret a fer ús privatiu dels espais. 

i, a més a més, abonaran 3.500 euros anuals en conceptes de despeses generals. 
            c) Termini de duració: 10 anys inicials, renovables per períodes iguals i successius de 5 anys, fins el termini 

màxim permès per la legislació de patrimoni de les Administracions públiques.  
            d) Destinació: Instal·lació d’un conjunt d’infraestructures de telecomunicacions necessàries per a l’explotació 

de xarxes i la prestació de serveis de comunicacions electròniques.   
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. 
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3. Encarregar el comissionat del rector per a les Tecnologies de la Informació i la Comunicació el seguiment de 
l’acord 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 Orange Espagne, S.A.U. 
 
 

I.2. Comissions del Consell Social 

 
I.2.1. Comissió Acadèmica 

[tornar a l’índex] 

 
 

Acord 20/2021, de 8 de juny, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 
 

S'acorda  
 
Aprovar l’acta de la sessió de la Comissió Acadèmica reunida el dia 11 de maig de 2021. 
  
 
Acord 21/2021, de 8 de juny, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 
 

S'acorda  
 
Aprovar l’acta de la sessió de la Comissió Acadèmica reunida el dia 25 de maig de 2021. 
  
 
Acord 22/2021, de 8 de juny, 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 . 
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 de 2 de juny s’ha pres l’acord 59/2021 que estableix: PRIMER.- 
Aprovar la creació del títol de màster universitari següent: Biomedical Data Science / Ciencia de Datos Biomédicos. 

SEGON.- Elevar l'aprovació de la creació del títol de màster universitari al Consell Social per tal que exerceixi les 
seves competències. TERCER.- Encarregar a la vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent 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. 

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 Biomedical Data  Science / Ciencia de Datos Biomédicos.  
2. Encarregar la vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent i 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 23/2021, de 8 de juny, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 
 
 Exposició de motius 
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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 . 

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 2 de juny s’ha pres l’acord 60/2021 que estableix: PRIMER. 
Aprovar la creació dels títols de màster propi següent: Màster en estil de Vida Saludable; Màster en Cures Infermeres 

a l’Adult en estat Crític. SEGON. Aprovar la creació del títol de diploma de postgrau següent:  Diploma de postgrau 
en Il·lustració digital: marques, mitjans i videojocs. 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 dels títols de màster propi següents: 
            a. Màster en Estil de Vida Saludable.  

            b. Màster en Cures Infermeres a l'Adult en Estat Crític.  
2. Aprovar la creació del títol de Diploma de postgrau en Il·lustració digital: marques, mitjans i videojocs. 
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. 

  
 

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

 
 
Acord 56/2021, de 11 de juny, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
S'acorda : 
 

 Aprovar l’acta de la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el dia 7 de maig de 2021. 
  
 
Acord 57/2021, de 11 de juny, de la Comissió Econòmica del Consell Social 

 
Exposició de motius 

Vista la proposta del vicerector de Recerca i de Transferència en relació amb la formalització d’un contracte de 
llicència no exclusiva del software Aggrescan, entre la Universitat Autònoma de Barcelona i l’ICREA, com 
a llicenciants, i Nereid Therapeutics, com a llicenciatària, pel preu de 2.500 euros anuals segons informe d’adequació 
lliurat pel cap de l’oficina de valorització i patents de data 25 de maig de 2021 .  
Atès que el software és capaç de predir la probabilitat d’agregació d’aminoàcids naturals derivats d’experiments 
in vivo amb l’assumpció d’específiques seqüències que modulen l’agregació proteica fruit dels treballs portats a 
terme pel grup de recerca del Dr. Salvador Ventura, Dr. Òscar Conchillo i el Dr. Xavier Daura que genera un 

coneixement rellevant per tal de desenvolupar nous fàrmacs basats en pèptids pel tractament de les malalties 
relacionades amb agregació proteica. 
Vist l’article 89.k) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
Vistos els articles 204.1 i 206.2 c) dels Estatuts de la UAB, que qualifiquen els drets de la propietat immaterial de la 
UAB com a béns patrimonials que configuren el patrimoni de la Universitat. 

Vist l’article 64.q) dels Estatuts de la UAB. 
Vist l’article 55.3.g) i h) de la Llei 2/2011, de 4 de març, d’economia sostenible que estableix que la transmissió de 

drets sobre patents, ja sigui cessió de la titularitat de la mateixa, ja sigui concessió de llicències d’explotació sobre 
las mateixes, poden ésser adjudicades de forma directa quan resulti procedent per la peculiaritat o la naturalesa i 
característiques del dret o de la transmissió, com els casos de les llicències de ple dret. 
Vist l’article 28.2. apartat h, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social. 



BOUAB Núm. 196  -  Juny / 2021     pàg. 7 
 

 

Butlletí Oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona 

Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
Vista l’acord pres pel Consell de Govern reunit el 2 de juny de 2021 en virtut del qual s'acorda: Primer.-  Informar 
favorablement l’autorització per formalitzar un  contracte de llicència llicència no exclusiva del software 

AGGRESCAN, entre la  UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA i ICREA, com a llicenciants, i NEREID 
THERAPEUTICS, com a llicenciatària, pel preu de 2.500 euros anuals segons informe d’adequació lliurat pel cap de 
l’oficina de valorització i patents de data 25 de maig de 2021 (Document 1 -Confidencial a disposició dels membres 
del Consell de Govern a l’OCI-). Segon .- Elevar al Consell Social el present acord, per tal que exerceixi les seves 
competències. Tercer.- Encarregar al Vicerector de Recerca i de Transferència que faci el seguiment de l’acompliment 
d’aquest acord. Quart.- Comunicar els presents acords al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les 

mesures necessàries per a fer-los efectius. 
Per tot això, a la vista de les consideracions 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 formalització d’un  contracte de llicència no exclusiva del software Aggrescan, entre la  Universitat 
Autònoma de Barcelona i l’ICREA, com a llicenciants, i Nereid Therapeutics, com a llicenciatària, pel preu de 

2.500 euros anuals segons informe d’adequació lliurat pel cap de l’oficina de valorització i patents de data 25 de 
maig de 2021 (document 1 -Confidencial a disposició dels membres de la Comissió del Consell Social a la 
Secretaria Tècnica del Consell Social -). 

2. Encarregar al vicerector de Recerca i de Transferència que faci el seguiment de l’acompliment d’aquest acord. 
3. Comunicar el present acord al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-

lo efectiu. 
 

 
Acord 58/2021, de 11 de juny, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
Vista la proposta presentada per la Vicegerència de Recerca, en relació a l’aprovació, si escau, de les tarifes dels 

laboratoris de prestació de serveis per a l’any 2021 del Servei d’Endocrinologia i Radioimmunoanàlisi . 

Vist l’informe justificatiu per a l’aprovació de les tarifes al Consell Social presentat per la Vicegerència de Recerca . 
Atès l’article 28.3 apartat c, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
Atès l’acord número CE 68/2020 que deixa sense efecte l’acord 16 bis/2008 pres per la Comissió Econòmica del 
Consell Social de 19 de juny. 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, es presenta la següent  
 
S'acorda : 

1. Aprovar les tarifes del laboratoris de prestació de serveis per a l’any 2021 del Servei d’Endocrinologia i 
Radioimmunoanàlisi , d’acord amb el que consta en el document 2. 

2. Comunicar el present acord al vicegerent de Recerca, per tal que es duguin a terme les mesures necessàries per 
a fer-lo efectiu. 

 
 
Acord 59/2021, de 11 de juny, de la Comissió Econòmica del Consell Social 

 
Exposició de motius 
Vist l’acord de la Comissió Econòmica CE 104/2020, d’11 de desembre de 2020 en virtut del qual s’acorda en el seu 
apartat b i k l’aprovació de les tarifes per a l’any 2021 del Laboratori de Luminescència i Espectroscòpia de 
Biomolècules i del Servei de Granges i Camps Experimentals. 
Vista la proposta presentada per la Vicegerència de Recerca, en relació a l’aprovació, si escau, de la modificació de 

les tarifes dels serveis cientificotècnics següents: Laboratori de Luminescència i Espectroscòpia de Biomolècules  i 
Servei de Granges i Camps Experimentals . 
Vist l’informe justificatiu per a la modificació de les tarifes al Consell Social presentat per la Vicegerència de Recerca 
. 
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 la modificació de les tarifes per a l’any 2021 dels Serveis Científicotècnics següents:  
           a. Laboratori de Luminescència i Espectroscòpia de Biomolècules, d’acord amb el que consta en el document 

1. 
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           b. Servei de Granges i Camps Experimentals, d’acord amb el que consta en el document 2. 
2. Comunicar el present acord al vicegerent de Recerca, per tal que es duguin a terme les mesures necessàries per 

a fer-lo efectiu. 

 
 
Acord 60/2021, de 11 de juny, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
Vista la recomanació de la Sindicatura de Comptes, en el seu informe 1/2006, sobre l’establiment d’un pla anual 

d’auditories que sigui aprovat pel Consell Social, i la proposta de la Gerència de la UAB d’actuar en aquest sentit. 
Vist l’article 28.3.g del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
Vist l’acord CE 135/2019 pres per la Comissió Econòmica de 13 de desembre de 2019 en el qual s’acorda:  
1) Aprovar que la UAB dugui a terme les auditories internes següents en l’any 2020:  

• Auditoria d’òrgans territorials col·legiats. 

• Auditoria d’adscripció del PDI als Centres de Recerca externs. 

• Auditoria de compliment de pla docent (curs 2020/2021). 

• Auditoria ISO 9001 del Servei de Biblioteques. 

• Auditoria dels encàrrecs de col·laboració (Article 83). 
2) Comunicar aquest acord al gerent i a la cap de l’Àrea d’Organització i Planificació de la UAB als efectes de les 
gestions que siguin oportunes. 
Vist l’acord CE 68/2020 pres per la Comissió Econòmica de 10 de juliol de 2020 en el qual s’acorda aprovar la 
modificació de les auditories internes planificades per a l’any 2020 per ajornar l’auditoria d’adscripció del PDI als 
Centres de Recerca externs i l’ auditoria dels encàrrecs de col·laboració (Article 83). 

Vist l’informe de conclusions del pla d’auditories internes de la UAB de l’exercici 2020 que presenta la Gerència 
(document 1). 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  
 
S'acorda : 

La Comissió Econòmica es dona per assabentada de l’informe sobre les conclusions del pla d’auditories internes de 
la UAB corresponent a l’exercici 2020, d’acord amb el que consta en el document 1. 

 
 
Acord 61/2021, de 11 de juny, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
Vista la recomanació de la Sindicatura de Comptes, en el seu informe 1/2006, sobre l’establiment d’un pla anual 
d’auditories que sigui aprovat pel Consell Social, i la proposta de la Gerència de la UAB d’actuar en aquest sentit. 

Vist l’article 28.3.g del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
Vist l’acord CE 30/2019 pres per la Comissió Econòmica de 29 de març, en virtut del qual s’acorden les auditories 
internes de l’any 2019, entre elles l’auditoria del Servei de Ressonància Magnètica Nuclear.  
Vist l’acord CE 36/2017 pres per la Comissió Econòmica de 18 de maig, en virtut del qual s’acorden les auditories 
internes de l’any 2017, entre elles l’auditoria de l’encàrrec docent del professorat associat en relació amb el seu 
contracte.  

Vistos els plans d’acció de les auditories internes d’anys anteriors . 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  
 
S'acorda : 
La Comissió Econòmica es dona per assabentada del seguiment dels plans d’acció de les auditories internes 
següents: auditoria del Servei de Ressonància Magnètica Nuclear i auditoria de l’encàrrec docent del professorat 
associat en relació amb el seu contracte, d’acord amb el que consta, respectivament, en el document 1 i document 

2. 
 
 
Acord 62/2021, de 11 de juny, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
Atesa la petició presentada per Orange Espagne, S.A.U. per ubicar un conjunt d’infraestructures de 

telecomunicacions necessàries per explotar xarxes de comunicacions electròniques. 
Vist l’informe del comissionat del rector per a les Tecnologies de la Informació i la Comunicació de data 19 de maig 
de 2021 pel qual es posa de manifest que la cobertura del servei de telefonia mòbil de subscripció al campus de 
Bellaterra és molt deficient; que esdevé una oportunitat estratègica autoritzar la implantació d’antenes al campus 
per facilitar l’ús dels dispositius electrònics comunicats telemàticament per xarxes telefòniques i gaudir dels serveis 
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de telefonia presents i futurs i millorar el sistema telefònic institucional sense deixar d’atendre la 
seguretat (document 1). 
 Atès que les antenes de telefonia s’ubicaran en els espais identificats al plànol adjunt (document 2). 

 Atès que l’autorització implica la formalització d’un conveni de cessió d’ús d’espais, en els següents termes: 
 -    Objecte: cessió d’ús dels espais necessaris per ubicar una antena a l’edifici torre C5 Senars els quals 
s’identifiquen al document 2. 
-    Cànon: El cessionari d’ús haurà d’abonar 6.000 euros bruts anuals pel dret a fer ús privatiu dels espais. i, a més 
a més, abonaran 3.500 euros anuals en conceptes de despeses generals.  
 -    Termini de duració: 10 anys inicials, renovables per períodes iguals i successius de 5 anys, fins el termini màxim 

permès per la legislació de patrimoni de les Administracions públiques. 
 -    Destinació: Instal·lació d’un conjunt d’infraestructures de telecomunicacions necessàries per a l’explotació de 
xarxes i la prestació de serveis de comunicacions electròniques.  
Vist l’article 92 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les Administracions Públiques. 
Vist l’article 28 del decret legislatiu 1/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de patrimoni 

de la Generalitat de Catalunya, l’article 70 del decret 323/1983, de 14 de juliol, del reglament del patrimoni de 
Catalunya. 

Vist l’article 89.k) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
Vist l’article 207.2 dels Estatuts de la UAB. 
Vist l’article 28.2. apartat g, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social. 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
Vist l’acord pres en la reunió del Consell de Govern de 2 de juny de 2021, en virtut del qual s’acorda: 
PRIMER. Autoritzar la cessió d'ús d’espais a Orange Espagne, S.A.U, en els següents termes: 
-      Objecte: cessió d’ús dels espais necessaris per ubicar una antena a l’edifici torre C5 Senars els quals 

s’identifiquen al document núm. 2. 
-      Cànon: El cessionari d’ús haurà d’abonar 6.000 euros bruts anuals pel dret a fer ús privatiu dels espais. i, a 
més a més, abonaran 3.500 euros anuals en conceptes de despeses generals.  
 -      Termini de duració: 10 anys inicials, renovables per períodes iguals i successius de 5 anys, fins el termini 
màxim permès per la legislació de patrimoni de les Administracions públiques. 

 -      Destinació: Instal·lació d’un conjunt d’infraestructures de telecomunicacions necessàries per a l’explotació de 

xarxes i la prestació de serveis de comunicacions electròniques.  
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 comissionat del rector per a les Tecnologies de la Informació i la Comunicació 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 ORANGE ESPAGNE, S.A.U. 

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’espais a  Orange Espagne, S.A.U, en els següents termes: 
           a. Objecte: Cessió d’ús dels espais necessaris per ubicar una antena a l’edifici torre C5 Senars, els quals 
s’identifiquen al document 2. 

           b. Cànon: El cessionari d’ús haurà d’abonar 6.000 euros bruts anuals pel dret a fer ús privatiu dels espais. 
i, a més a més, abonaran 3.500 euros anuals en conceptes de despeses generals. 
            c. Termini de duració: 10 anys inicials, renovables per períodes iguals i successius de 5 anys, fins el termini 
màxim permès per la legislació de patrimoni de les Administracions públiques.  
            d. Destinació: Instal·lació d’un conjunt d’infraestructures de telecomunicacions necessàries per a l’explotació 
de xarxes i la prestació de serveis de comunicacions electròniques.   

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 comissionat del rector per a les Tecnologies de la Informació i la Comunicació el seguiment de 
l’acord 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 Orange Espagne, S.A.U. 
 

 
Acord 63/2021, de 11 de juny, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
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Vista la proposta del degà de la Facultat de Biociències per la qual la Universitat Autònoma de Barcelona pugui 
participar en l’Asociación Nacional de Decanos y Decanas de Biomecidina, Ciencias Biomédicas y Afines. 
Atès que universitats espanyoles que disposen de la titulació en Biomedicina, Ciències biomèdiques o afins, a través 

dels seus degans i deganes, volen promoure la creació d’una Associació, sense ànim de lucre, que tindrà per objecte 
la formació dels graduats en Ciències biomèdiques, així com l’estudi, reflexió i anàlisi dels problemes que incideixen 
en l’àmbit de formació en Biomedicina i Ciències afins a Espanya, dins del marc definit per la Constitució i les lleis 
espanyoles; definir el perfil professional i les competències de la Biomedicina i titulacions relacionades, en 
col·laboració amb altres organitzacions rellevants, tal i com consta a la proposta d’estatuts . 
Atesa la valoració estratègica realitzada pel degà de la Facultat de Biociències, responsable polític de la proposta, 

perquè la Universitat participi en aquesta Associació . 
Atesa la valoració econòmica lliurada per l’Àrea d’Economia i Finances . 
 Atesa la valoració jurídica lliurada pel Gabinet Jurídic . 
 Vist l’article 88 apartat f, de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 
Vist l’article 64, apartat t, dels Estatuts de la UAB. 

Vist l’article 28.2 apartat a, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
Vist l’acord en la reunió del Consell de Govern de 2 de juny de 2021, en virtut del qual s’acorda: PRIMER. 1. Aprovar 

la participació de la UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA, a través del degà de la Facultat de Biociències, en 
la creació de l’ASOCIACIÓN NACIONAL DE DECANOS Y DECANAS DE BIOMECIDINA, CIENCIAS BIOMÉDICAS Y 
AFINES, acordant la participació del degà de la Facultat de Biociències en la seva Junta Directiva, si fos el cas. 
2. Aprovar l’aportació de 150,00 euros, com quota de soci de l’esmentada Associació la qual serà assumida pel 
pressupost de funcionament de la Facultat de Biociències. SEGON.- Elevar al Consell Social els presents acords per 
tal que exerceixi les seves competències. TERCER.- Encarregar la secretària general l'execució i el seguiment 
d’aquests acords. QUART.- Comunicar els presents acords al degà de la Facultat de Biociències, per tal que porti a 

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

1. Aprovar la participació de la Universitat Autònoma de Barcelona, a través del degà de la Facultat de Biociències, 

en la creació de l’Asociación Nacional de Decanos y Decanas de Biomecidina, Ciencias Biomédicas y Afines, 
acordant la participació del degà de la Facultat de Biociències en la seva Junta Directiva, si fos el cas. 

2. Aprovar l’aportació de 150,00 euros, com a quota de soci de l’esmentada Associació, la qual serà assumida pel 
pressupost de funcionament de la Facultat de Biociències de la UAB. 

3. Encarregar la secretària general l’execució i el seguiment d’aquest acord.  
4. Comunicar el present acord al degà de la Facultat de Biociències, per tal que porti a terme les mesures 

necessàries per a fer-lo efectiu. 

 
 
Acord 64/2021, de 11 de juny, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
Atesa la sol·licitud presentada per la Gerència de la UAB en relació a la proposta de modificacions de crèdit del 
pressupost de la UAB a 20 de maig 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 20 de maig 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 65/2021, de 11 de juny, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 

Exposició de motius 
Vist l’informe justificatiu de la necessitat de prorrogar el contracte número 72/2015 de Serveis de Jardineria de la 

Universitat Autònoma de Barcelona . 
Vist el Certificat del vicerector d’Economia d’existència de crèdit suficient per atendre la despesa corresponent a la 
tercera pròrroga de la contractació número 72/2015 de Servei de Jardineria de la Universitat Autònoma de Barcelona 
. 
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Vist el que estableix la base d’execució 22 del pressupost de la UAB per al 2021, aprovat en sessió plenària del 
Consell Social, acord PLE 25/2021 de 19 de maig 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 l’article 89.d de la llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
Vist el que disposa l’article 28.3.g del reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
Vist el que disposa  l’article 116.3 de la Llei  9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, el qual 
estableix literalment: “Asimismo, deberá incorporarse el certificado de existencia de crédito o, en el caso de 

entidades del sector público estatal con presupuesto estimativo, documento equivalente que acredite la existencia 
de financiación, y la fiscalización previa de la intervención, en su caso, en los términos previstos en la Ley 47/2003, 
de 26 de noviembre, General Presupuestaria”.  
Vist que en la reunió de la Comissió d’Economia i d’Organització delegada del Consell de Govern de data de 20 de 
maig de 2021 s’ha acordat: 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, que s’annexa. 
SEGON.  Elevar aquest acord al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències. TERCER. Encarregar als 

responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors i documentació continguda en la part expositiva,  
 
S’acorda : 
1. Aprovar la proposta de despeses pluriennals corresponents a la tercera pròrroga de la contractació número 

72/2015 de Servei de Jardineria de la Universitat Autònoma de Barcelona, d’acord amb el que consta en el 

document 1 i en el document 2.  
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 66/2021, de 11 de juny, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
Vist l’informe justificatiu de la necessitat de prorrogar el contracte número Consu 45/2019 de Subministrament de 
Publicacions monogràfiques per a les Biblioteques de la Universitat Autònoma de Barcelona . 
Vist el document acreditatiu de l’aprovació de la despesa per a la segona pròrroga del Sistema dinàmic d’adquisició 

número Consu 45/2019 de Subministrament de publicacions monogràfiques per a les Biblioteques de la Universitat 
Autònoma de Barcelona. 
Vist el que estableix la base d’execució 22 del pressupost de la UAB per al 2021, aprovat en sessió plenària del 
Consell Social, acord PLE 25/2021 de 19 de maig 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 l’article 89.d de la llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
Vist el que disposa l’article 28.3.g del reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
Vist el que disposa  l’article 116.3 de la Llei  9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, el qual 
estableix literalment: “Asimismo, deberá incorporarse el certificado de existencia de crédito o, en el caso de 
entidades del sector público estatal con presupuesto estimativo, documento equivalente que acredite la existencia 
de financiación, y la fiscalización previa de la intervención, en su caso, en los términos previstos en la Ley 47/2003, 

de 26 de noviembre, General Presupuestaria”.  
Vist que en la reunió de la Comissió d’Economia i d’Organització delegada del Consell de Govern de data de 20 de 
maig de 2021 s’ha acordat: PRIMER. Aprovar la proposta de despeses pluriennals corresponent a la segona pròrroga 
del sistema dinàmic d’adquisició núm. Consu-45/2019 de subministrament de publicacions monogràfiques per 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. 

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 corresponents a la segona pròrroga del sistema dinàmic d’adquisició 

número Consu 45/2019 de subministrament de publicacions monogràfiques per a la Universitat Autònoma de 
Barcelona, d’acord amb el que consta en el document 1 i en el document 2.         
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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 67/2021, de 11 de juny, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 

Vist l’informe justificatiu de la necessitat de prorrogar el contracte número 20/2017 de prestació del Servei de 
Prevenció Aliè (SPA) a les especialitats de Medicina del Treball i Higiene Industrial, així com el suport necessari per 
a la resta d’activitats preventives per a la Universitat Autònoma de Barcelona . 
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 2021, aprovat en sessió plenària del 

Consell Social, acord PLE 25/2021 de 19 de maig 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 l’article 89.d de la llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
  
Vist el que disposa l’article 28.3.g del reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 

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

Vist que en la reunió de la Comissió d’Economia i d’Organització delegada del Consell de Govern de data de 20 de 

maig de 2021 s’ha acordat: 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, que s’annexa. SEGON.  Elevar 
aquest acord al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències. TERCER. Encarregar als responsables 
dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors i documentació continguda en la part expositiva, es presenta 
la següent 

 
Acord : 
1. Aprovar la proposta de despeses pluriennals corresponent a la pròrroga de la contractació número 20/2017 de 

prestació del Servei de Prevenció Aliè per a la Universitat Autònoma de Barcelona, d’acord amb el que consta en 
el document 1 i en el document 2.     

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 68/2021, de 11 de juny, de la Comissió Econòmica del Consell Social.  
 

Exposició de motius 
Vist els articles 72 i 90 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
Vist l’article 64. m dels Estatuts de la UAB. 
Vist l’article 28.3.d del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
D’acord amb la Resolució EMC/3587/2019, de 23 de desembre, per la qual es dona publicitat al procediment i als 
terminis de presentació de les sol·licituds d’avaluació de l’activitat investigadora del personal docent i investigador 
funcionari i contractat, per a períodes que hagin finalitzat com a màxim el 31 de desembre de 2019 . 

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

un cop certificada l'avaluació per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, ho traslladarà al 
Consell de Govern per tal que pugui formular la proposta d'assignació al Consell Social. 
Atès que l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) és competent per a 
l'avaluació dels mèrits de recerca del professorat universitari, a través de les seves comissions avaluadores de la 
Comissió d'Avaluació de la Recerca, i que també s’encarrega de notificar el resultat de l’avaluació a les persones 
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interessades d’acord amb el procediment establert i comunica a cada universitat les avaluacions favorables 
obtingudes pel professorat respectiu, per tal que el Consell de Govern pugui formular la proposta d’assignació al 
Consell Social. 

Ateses les certificacions emeses per AQU Catalunya referents als complements retributius autonòmics per mèrits de 
recerca del professorat de la UAB . 
Vist l’acord pres pel Consell de Govern de 2 de juny de 2021, en virtut del qual s’acorda: PRIMER. Donar-se per 
assabentats i donar per bona la proposta de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya de 
complements retributius autonòmics per mèrits de recerca del professorat contractat de la UAB que han obtingut 
estimació positiva. ;SEGON. Elevar aquest acord al Consell Social per a la seva aprovació, si escau; TERCER. 

Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic que faci l’execució i el seguiment d’aquests acords. QUART. Comunicar 
el present acord a l’Àrea de Gestió de Persones, per tal que portin a terme les mesures necessàries per a fer-lo 
efectiu. 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  

 
S’acorda  : 

1. Aprovar els complements retributius autonòmics per mèrits de recerca del personal docent i investigador 
contractat de la UAB que han obtingut estimació positiva, d’acord amb el que consta al document 2. 

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

per a fer-lo efectiu. 
 
 

Acord 69/2021, de 11 de juny, de la Comissió Econòmica del Consell Social.  
 
Exposició de motius 
Vist l’article 89. l) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya.  
Vist l’article 184 dels Estatuts de la UAB. 

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

Atesa la relació de contractes formalitzats en el primer trimestre de l’exercici 2021, la qual ha estat facilitada per la 
Unitat de Contractació Administrativa de la UAB . 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  
 
S'acorda : 
La Comissió Econòmica del Consell Social es dona per assabentada de la relació de contractes formalitzats per la 
UAB en el primer trimestre de l’exercici 2021. 

 
 

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

 
 
Acord 56/2021, de 2 de juny, del Consell de Govern 

 
Aprovar l’acta de la sessió anterior del dia 28 d’abril de 2021.  

 
Acord 57/2021, de 2 de juny, del Consell de Govern 
 
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.  
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L'oferta d'ocupació pública de personal docent i investigador de la Universitat Autònoma de Barcelona per al 2021, 
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 2020 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. 

  
Vist l’acord de la Comissió de Personal Acadèmic de data 25 de maig de 2021 pel qual s’informa favorablement 
l’oferta d’ocupació pública del Personal Docent i Investigador per al 2021 i s’eleva al Consell de Govern per a la seva 
aprovació.  
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

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

PRIMER. Aprovar l’oferta d’ocupació pública del Personal Docent i Investigador per al 2021, de conformitat amb 

l’annex adjunt.  [Document]  
 
SEGON. Ordenar la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
TERCER. Comunicar el present acord al vicerector de Personal Acadèmic, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-lo efectiu 
 

 
Acord 58/2021, de 2 de juny, del Consell de Govern 
 
Vist el que disposa l’article 32 de la LLEI 4/2020, del 29 d'abril, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per 
al 2020 pel que fa a l’oferta pública d’ocupació  corresponent a  l’ esmentat exercici. 
 
Vist el que disposa el Decret 146/2020, de 15 de desembre, pel qual s'estableixen els criteris d'aplicació de la 

pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020, mentre no entrin en vigor els del 2021. 
 

Vist el que disposa l’article 70 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic el qual estableix que l’oferta d’ocupació pública haurà de ser aprovada 
pel respectiu òrgan de govern de la Administració Pública i s’haurà de publicar en el Butlletí Oficial de la Comunitat 
Autònoma o, si escau, de l'Estat, abans de la finalització de l'any 2021. 

 
Vist l'article 3  del Reglament de Consell de Govern pel que fa a les competències del Consell de Govern. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector d’Organització el Consell de Govern 

ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 

PRIMER. Aprovar la proposta d’oferta pública d’ocupació per al personal d’administració i serveis de l’any 2021, 
segons document que s’annexa. [Document] 
 

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

http://www.uab.cat/doc/Oferta_ocupacio_publica_PDI_2021_CG020621
http://www.uab.cat/doc/Oferta_ocupacio_publica_PAS_2021_CG020621
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TERCER. Comunicar els presents acords al gerent per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los 
efectius. 

 
 
Acord 59/2021, de 2 de juny, del Consell de Govern 
 
Vista la petició de creació d’un títol de màster universitari i després de revisada la documentació justificativa 
corresponent que acredita que la proposta reuneix els requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus de 

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

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

Vist l'article 226 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb 
el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011, sobre la creació de títols de 
màster universitari. 
 
Vist l'article 12.4.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 10 de desembre de 2020, pel que fa a les 
competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que haurà 

d'aprovar el Consell de Govern sobre la creació de títols de màster universitari. 
 
Atès que la proposta de creació dels títols de màster universitari va ser informada favorablement a la sessió de la 
Comissió d’Afers Acadèmics de 26 de maig de 2021. 
 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

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

PRIMER. Aprovar la creació del títol de màster universitari següent: 
 

- Biomedical Data Science / Ciencia de Datos Biomédicos  
 
SEGON. Elevar l'aprovació de la creació del títol de màster universitari al Consell Social per tal que exerceixi les 
seves competències. 
 

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

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

Acord 60/2021, de 2 de juny, del Consell de Govern 
 
Vistes les peticions de creació de títols de màster propi i de de diploma de postgrau que han estat presentades a 
l'Escola de Postgrau, i després de revisada la documentació justificativa corresponent que acredita que les propostes 
reuneixen els requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus de títols. 
 

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

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

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

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

Atès les propostes de creació i de modificació de títols diploma de postgrau que es presenten van ser informades 
favorablement a la sessió de la Comissió d’Afers Acadèmics de 26 de maig de 2021. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent, 

el Consell de Govern ha adoptat els següents 

 
ACORDS 
 
PRIMER. Aprovar la creació dels títols de màster propi següents: 

 

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

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

- Diploma de postgrau en Il·lustració digital: marques, mitjans i videojocs  
 

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. 
 
 
Acord 61/2021, de 2 de juny, del Consell de Govern 
 
Vista la proposta de la nova Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de 

la UAB presentada per l’Equip de Govern.  
 
Atès que la proposta reestructura les comissions del Consell de Govern existents, distribueix les seves competències 
de manera més eficaç i adapta la seva redacció en el sentit de fer servir un llenguatge inclusiu. 
 

Vist el que disposa l'article 62 dels Estatuts de la UAB sobre la creació i regulació de les comissions del Consell de 

Govern. 
 

Vist que s’estableix a l’article 23 del Reglament del Consell de Govern pel que fa a la composició de les comissions 
del Consell de Govern. 
 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, el Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER. Aprovar la normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, 
en els termes que s’inclouen en l’annex. [Document]   

 
SEGON. Establir l'entrada en vigor d'aquesta modificació a partir del dia següent de la seva aprovació per part del 
Consell de Govern, i ordenar la seva publicació al Butlletí Oficial de la UAB. 
 

TERCER. Encarregar la secretària general l’execució i el seguiment dels acords anteriors. 
 

QUART. Comunicar aquests acords als presidents i els secretaris de les comissions del Consell de Govern, així com 
a l’Oficina de Coordinació Institucional per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 

http://www.uab.cat/doc/Normativa_comissions_CG020621
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Acord 62/2021, de 2 de juny, del Consell de Govern 
 

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 de la normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern, aprovada 
per acord del Consell de Govern de data 21 d’abril de 2005, que disposa que correspon a la Comissió de Personal 
Acadèmic informar de les propostes que han de ser discutides i aproves pel Consell de Govern pel que fa a les 
disposicions normatives en matèria de personal acadèmic.   
  

Vist l’acord de la Comissió de Personal Acadèmic de data 25 de maig de 2021 pel qual s’informa favorablement la 
modificació del Reglament de Personal Acadèmic pel que fa al professorat emèrit i honorari i s’eleva al Consell de 

Govern per a la seva aprovació.  
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Personal Acadèmic, el Consell de 
Govern ha adoptat els següents 
 

ACORDS 

 
PRIMER. Aprovar la modificació del Reglament de Personal Acadèmic, pel que fa al professorat emèrit i honorari, 
de conformitat amb l’annex adjunt. [Document]  

 
SEGON. Establir la seva entrada en vigor a partir del dia següent de la seva aprovació per part del Consell de 
Govern, i ordenar la seva publicació al Butlletí Oficial de la UAB.  
 
TERCER. Comunicar el present acord al vicerector de Personal Acadèmic, per tal que porti a terme les mesures 

necessàries per a fer-lo efectiu. 
 
 
Acord 63/2021, de 2 de juny, del Consell de Govern 
 
Vista la proposta de modificació del Reglament del Reglament de la Facultat de d’Economia i Empresa aprovada per 

acord de la Junta de Facultat de data 22 d’abril de 2021.  
 
Vist que el nou text proposa la modificació, entre d’altres, de la regulació de la Comissió d’Afers Docents i Acadèmics, 
de la composició de la Comissió d’Economia i Serveis, de la Comissió de Qualitat, de la Comissió de Màster i la 

creació de la Comissió d’Igualtat.  
 
Vist l’article 19 de la Reglament Marc de Facultats i Escoles Universitàries, Departaments i Instituts Universitaris 

d’investigació i Centres de Recerca Propi segons el qual la modificació del seu reglament ha de ser ratificat pel 
Consell de Govern un cop aprovat pel seu Consell de Departament (art. 8). 
 
Vist l'article 3  del Reglament de Consell de Govern pel que fa a les competències del Consell de Govern. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del degà de la facultat d’Economia i Empresa el 
Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 

PRIMER. Ratificar l’acord de la Junta de la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat Autònoma de Barcelona, 

de data 22 d’abril de 2021, pel qual va aprovar la modificació del seu Reglament, segons document que s’annexa. 
[Document] 
 

http://www.uab.cat/doc/Modificacio_Reglament_Personal_Academic_CG020621
http://www.uab.cat/doc/Modificacio_Reglament_Facultat_Economia_CG020621
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SEGON. Establir la seva entrada en vigor a partir del dia següent de la seva aprovació per part del Consell de 
Govern. 
 

TERCER. Comunicar el present acord a la facultat d’Economia i Empresa. 
 
 
Acord 64/2021, de 2 de juny, del Consell de Govern 
 
Atès que per acord del Consell de Govern de 14 de març de 2012 el Consell de Govern es 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.  

   
Atès que el proppassat 20 de maig de 2021 la Comissió d’Investigació va informar favorablement la supressió del 

Centre d’Estudis i de Recerc en Nanociència i Nanotecnologia.  
 
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. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Recerca i de Transferència, el 
Consell de Govern ha adoptat els següents 
 

ACORDS 

 
PRIMER. Aprovar la supressió del Centre d’Estudis i de Recerca en Nanociència i Nanotecnologia. 
  
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 65/2021, de 2 de juny, del Consell de Govern 
 
Atesa la petició presentada per ORANGE ESPAGNE, S.A.U. per ubicar un conjunt d’infraestructures de 
telecomunicacions necessàries per explotar xarxes de comunicacions electròniques. 
 

Vist l’informe del comissionat del rector per a les Tecnologies de la Informació i la Comunicació de data 19 de maig 
de 2021 pel qual es posa de manifest que la cobertura del servei de telefonia mòbil de subscripció al campus de 
Bellaterra és molt deficient; que esdevé una oportunitat estratègica autoritzar la implantació d’antenes al campus 
per facilitar l’ús dels dispositius electrònics comunicats telemàticament per xarxes telefòniques i gaudir dels serveis 
de telefonia presents i futurs i millorar el sistema telefònic institucional sense deixar d’atendre la seguretat. 
Atès que les antenes de telefonia s’ubicaran en els espais identificats al plànol adjunt. 

 
Atès que l’autorització implica la formalització d’un conveni de cessió d’ús d’espais, en els següents termes:  
  

- Objecte: cessió d’ús dels espais necessaris per ubicar una antena a l’edifici torre C5 Senars els quals 
s’identifiquen al document núm. 2.  

- Cànon: El cessionari d’ús haurà d’abonar 6.000 euros bruts anuals pel dret a fer ús privatiu dels espais. i, a 
més a més, abonaran 3.500 euros anuals en conceptes de despeses generals.   

- Termini de duració: 10 anys inicials, renovables per períodes iguals i successius de 5 anys, fins el termini 
màxim permès per la legislació de patrimoni de les Administracions públiques. 

- Destinació: Instal·lació d’un conjunt d’infraestructures de telecomunicacions necessàries per a l’explotació 
de xarxes i la prestació de serveis de comunicacions electròniques.   

 
Vist allò que disposa l’article 92 la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les Administracions Públiques, 
l’article 28 del decret legislatiu 1/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de patrimoni de 
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la Generalitat de Catalunya, l’article 70 del decret 323/1983, de 14 de juliol, del reglament del patrimoni de 
Catalunya i l’article 207.2 dels Estatuts de la UAB.  
 

Vista la conformitat de la Gerència i del Gabinet Jurídic.    
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del comissionat del rector per a les Tecnologies 
de la Informació i la Comunicació, s'eleva al Consell de Govern de la UAB, per a la seva aprovació, si escau, la 
següent el Consell de Govern ha adoptat els següents 
  

ACORDS 
 
PRIMER. Autoritzar la cessió d'ús d’espais a ORANGE ESPAGNE, S.A.U, en els següents termes:  
  

- Objecte: cessió d’ús dels espais necessaris per ubicar una antena a l’edifici torre C5 Senars els quals 

s’identifiquen al document annex.  [Document] 
 

- Cànon: El cessionari d’ús haurà d’abonar 6.000 euros bruts anuals pel dret a fer ús privatiu dels espais. i, a 
més a més, abonaran 3.500 euros anuals en conceptes de despeses generals.   

  
- Termini de duració: 10 anys inicials, renovables per períodes iguals i successius de 5 anys, fins el termini 

màxim permès per la legislació de patrimoni de les Administracions públiques. 
 

- Destinació: Instal·lació d’un conjunt d’infraestructures de telecomunicacions necessàries per a l’explotació 

de xarxes i la prestació de serveis de comunicacions electròniques.   
  

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 comissionat del rector per a les Tecnologies de la Informació i la Comunicació 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 ORANGE ESPAGNE, S.A.U. 
 
 
Acord 66/2021, de 2 de juny, del Consell de Govern 
 
Vista la proposta del vicerector de Recerca i de Transferència en relació amb la formalització d’un contracte de 

llicència no exclusiva del software AGGRESCAN, entre la UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA i ICREA, com a 
llicenciants, i NEREID THERAPEUTICS, com a llicenciatària, pel preu de 2.500 euros anuals segons informe 
d’adequació lliurat pel cap de l’oficina de valorització i patents de data 25 de maig de 2021. 
 
Atès que el software és capaç de predir la probabilitat d’agregació d’aminoàcids naturals derivats d’experiments in 
vivo amb l’assumpció d’específiques seqüències que modulen l’agregació proteica fruit dels treballs portats a terme 

pel grup de recerca del Dr. Salvador Ventura, Dr. Òscar Conchillo i el Dr. Xavier Daura que genera un coneixement 
rellevant per tal de desenvolupar nous fàrmacs basats en pèptids pel tractament de les malalties relacionades amb 
agregació proteica. 
 
Atès que l’article 89.k) de la llei 1/2003, de 19 de febrer, estableix que ‘correspon al consell social, en matèria 
econòmica, pressupostària i patrimonial, les funcions següents: (...) k) Autoritzar el rector o rectora a adoptar els 
acords d’adquisició, disposició i gravamen de béns immobles i a partir dels límits que aprovi el consell social, dels 

béns mobles de la universitat, els títols de valor i les participacions socials’.  
 

Atès que els articles 204.1 i 206.2.c) dels Estatuts de la UAB qualifiquen els drets de propietat immaterial de la UAB 
com a béns patrimonials que configuren el patrimoni de la Universitat.  
 
Atès que l’article 64.q) del Estatuts de la UAB estableix com a competència del Consell de Govern proposar al Consell 
Social el procediment d’alienació de béns patrimonials. 

http://www.uab.cat/doc/Cessio_us_espais_ORANGE_CG020621
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Atès l’article 55.3.g) i h) de la Llei 2/2011, de 4 de març, d’economia sostenible estableix que la transmissió de drets 
sobre patents, ja sigui cessió de la titularitat de la mateixa, ja sigui concessió de llicències d’explotació sobre las 

mateixes, poden ésser adjudicades de forma directa quan la peculiaritat o la naturalesa i característiques del dret o 
de la transmissió, com els casos de les llicències de ple dret. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, el vicerector de Recerca i de Transferència, el Consell de 

Govern ha adoptat els següents  
 
ACORDS 
 
Primer.-  Informar favorablement l’autorització per formalitzar un  contracte de llicència llicència no exclusiva del 

software AGGRESCAN, entre la  UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA i ICREA, com a llicenciants, i NEREID 
THERAPEUTICS, com a llicenciatària, pel preu de 2.500 euros anuals segons informe d’adequació lliurat pel cap de 

l’oficina de valorització i patents de data 25 de maig de 2021. 
 
Segon .- Elevar al Consell Social el present acord, per tal que exerceixi les seves competències.  
 
Tercer.- Encarregar al Vicerector de Recerca i de Transferència que faci el seguiment de l’acompliment d’aquest 
acord. 
 

Quart.- Comunicar els presents acords al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries 
per a fer-los efectius. 
 
 
Acord 67/2021, de 2 de juny, del Consell de Govern 

 

Vista la petició formulada pel Deganat de la Facultat de Ciències de la Comunicació, i l'acord de la Junta de la Facultat 
de data 15 de febrer de 2021 pel qual se sol·licita al Consell de Govern el nomenament de la doctora Cristina Gallach, 
com a doctora honoris causa de la Universitat Autònoma de Barcelona.  
  
Atès que tant del currículum de la candidata com de la documentació referent als seus mèrits i de les circumstàncies 
que concorren, queda acreditat que la seva activitat en el camp de la docència i de la recerca la fan mereixedora 
d’obtenir la distinció de doctora honoris causa de la Universitat Autònoma de Barcelona.  

  
Atès que la Normativa que regula el procediment per a l’atorgament del títol de doctor Honoris Causa aprovada pel 
Consell de Govern en data 26 de maig de 2004 en el seu article 5.2 estableix que el Consell de Govern podrà atorgar 
un nomenament cada dos anys a la Facultat de Ciències, la Facultat de Filosofia i Lletres i a la Facultat de Medicina, 
i un nomenament cada quatre anys a cadascun dels centres restants. 
  
Atès que la proposta de la Facultat de Ciències de la Comunicació compleix els requisits exigits a la normativa abans 

esmentada. 
  
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la Junta de la Facultat de Ciències de la 
Comunicació, el Consell de Govern ha adoptat els següents 

 
ACORDS 
  
PRIMER. Nomenar la doctora Cristina Gallach, doctora honoris causa de la UAB. 
 
SEGON. Encarregar a la secretària general l'execució i el seguiment d'aquest acord. 
  
TERCER. Comunicar el present acord a la Facultat de Ciències de la Comunicació. 
 

 
Acord 68/2021, de 2 de juny, del Consell de Govern 
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Vista la proposta del degà de la Facultat de Biociències per la qual la Universitat Autònoma de Barcelona pugui 
participar en l’ASOCIACIÓN NACIONAL DE DECANOS Y DECANAS DE BIOMECIDINA, CIENCIAS BIOMÉDICAS Y 
AFINES. 

 
Atès que universitats espanyoles que disposen de la titulació en Biomedicina, Ciències biomèdiques o afins, a través 
dels seus degans i deganes, volen promoure la creació d’una Associació, sense ànim de lucre, que tindrà per objecte 
la formació dels graduats en Ciències biomèdiques, així com l’estudi, reflexió i anàlisi dels problemes que incideixen 
en l’àmbit de formació en Biomedicina i Ciències afins a Espanya, dins del marc definit per la Constitució i les lleis 
espanyoles; definir el perfil professional i les competències de la Biomedicina i titulacions relacionades, en 

col·laboració amb altres organitzacions rellevants, tal i com consta a la proposta d’estatuts. 
  
Atesa la valoració estratègica realitzada pel degà de la Facultat de Biociències, responsable polític de la proposta, 
perquè la Universitat participi en aquesta Associació . 
 

Atesa la valoració econòmica lliurada per l’Àrea d’Economia i Finances . 
 

Atesa la valoració jurídica lliurada pel Gabinet Jurídic. 
 
Vist l'article 64.t) dels Estatuts de la UAB pel qual s’estableix la competència del Consell de Govern per proposar al 
Consell Social la participació de la Universitat en altres entitats. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la secretària general, el Consell de Govern ha 
adoptat els següents 

 
ACORDS 
 
PRIMER. 1. Aprovar la participació de la UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA, a través del degà de la Facultat 
de Biociències, en la creació de l’ASOCIACIÓN NACIONAL DE DECANOS Y DECANAS DE BIOMECIDINA, CIENCIAS 

BIOMÉDICAS Y AFINES, acordant la participació del degà de la Facultat de Biociències en la seva Junta Directiva, si 

fos el cas. 
  
2. Aprovar l’aportació de 150,00 euros, com quota de soci de l’esmentada Associació la qual serà assumida pel 
pressupost de funcionament de la Facultat de Biociències.  
 
SEGON.- Elevar al Consell Social els presents acords per tal que exerceixi les seves competències.  
 

TERCER.- Encarregar la secretària general l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
 
QUART.- Comunicar els presents acords al degà de la Facultat de Biociències, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius. 
 
 
Acord 69/2021, de 2 de juny, del Consell de Govern 

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

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

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

Govern ha adoptat els següents 
 

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

de la UAB que han obtingut estimació positiva. [Document] 

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

I.4. Comissions del Consell de Govern 

 
I.4.1. Comissió d’Afers Acadèmics 

[tornar a l’índex] 

 
  
Acord 061/2021, de 30 de juny de 2021 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 

ACORDS 
 

Aprovar l'acta de la sessió de 26 de maig de 2021 
  

   
Acord 062/2021, de 30 de juny de 2021 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 

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

Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, 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 9.4 e) 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 2 de juny de 2021, pel que fa a les competències de la Comissió 

d'Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que haurà d'aprovar el Consell de Govern 
sobre la creació, modificació i extinció d’estudis de grau i màsters, tant oficials com a propis, i de diplomes de 
postgrau. 

  
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 063/2021, de 30 de juny de 2021 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 

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

  
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. 

http://www.uab.cat/doc/Complements_retributius_merits_recerca_PDI_CG020621
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Vist el què disposa l’article 230 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de 
conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011 i les seves 

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

Vist l'article 9.3 a) 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 2 de juny de 2021, pel que fa a les competències de la Comissió 
d'Afers Acadèmics, que estableix que li correspon aprovar, per delegació del Consell de Govern, les memòries dels 
estudis que condueixen a l’obtenció de títols de grau i de màster, tant oficials com propis, i de diplomes de postgrau 
i informar-ne el Consell Social, així com aprovar les seves modificacions. 

 
 Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

Primer.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la creació dels plans d’estudis dels màsters següents, amb 
la condició que els òrgans competents aprovin el títol corresponent, en els termes: 
- Màster en  Educació Psicomotriu de 0 a 8 anys  
- Màster en  Made Trans. Disseny i Espais en Transició  
 
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, en els termes: 

- Diploma de Postgrau en Made Trans. Disseny Contextual i Performatiu  
 

Tercer.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la modificació del pla d’estudis del màster següent,  amb la 
condició que els òrgans competents aprovin la modificació del títol corresponent, en els termes: 
- Màster en Fisioteràpia de l'Esport i Readaptació de l'Activitat Física  
 
Quart.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la modificació del pla d’estudis del màster següent, amb la 

condició que els òrgans competents aprovin el títol corresponent: 
- Màster en Advertising Account Management  
 
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 064/2021, de 30 de juny de 2021 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 

Vista la proposta de creació de nous cursos d’especialització presentada a l'Escola de Postgrau, i després de revisada 
la documentació justificativa corresponent que acredita que la proposta reuneixen els requisits exigits per la UAB 
per a la seva aprovació. 
  
Atesa la necessitat d’implementar les propostes que es presenten per tal de satisfer la demanda d’aquests estudis. 

  
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
  
Vist l’article 305 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb 
el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011 i les seves posteriors 
modificacions, sobre les propostes de cursos d’especialització. 

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

aprovades per la Vicerectora d’Estudis i de Innovació Docent i que la comissió del Consell de Govern amb 
competències sobre l’ordenació acadèmica dels estudis de postgrau ha de ser informada periòdicament sobre les 
propostes aprovades. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
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ACORDS 
 

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

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

   

Acord 065/2021, de 30 de juny 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 9.4 e) 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 2 de juny de 2021, pel que fa a les competències de la Comissió 
d'Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que haurà d'aprovar el Consell de Govern 
sobre la creació, modificació i extinció d’estudis de grau i màsters, tant oficials com a propis, i de diplomes de 
postgrau. 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

Primer. Informar favorablement sobre la creació dels títols de màster universitari que s’annexen: 
• Arqueologia Clàssica Aplicada 

• Fotònica (EUROPHOTONICS) (EM) 
Segon. Elevar el present acord al Consell de Govern perquè l’aprovi, si escau. 
  

   
Acord 066/2021, de 30 de juny de 2021 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 

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

Atesa la necessitat d’implementar les propostes que es presenten per tal de satisfer la demanda d’aquests estudis. 
 
Vist l'article 15 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 
universitaris oficials, que estableix les directrius per a l’elaboració dels plans d’estudis conduents a l’obtenció del 
títol de màster universitari. 
 

Vist l'article 9.3 a) 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 2 de juny de 2021, pel que fa a les competències de la Comissió 
d'Afers Acadèmics, que estableix que li correspon aprovar, per delegació del Consell de Govern, les memòries dels 
estudis que condueixen a l’obtenció de títols de grau i de màster, tant oficials com propis, i de diplomes de postgrau 
i informar-ne el Consell Social, així com aprovar les seves modificacions. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

Primer. Aprovar, per delegació del Consell de Govern, les memòries dels títols de màster universitari següents: 
 
• Arqueologia Clàssica Aplicada  
• Fotònica (EUROPHOTONICS) (EM)  

http://www.uab.cat/doc/Informacio-sobre-creacio-cursos-especialitzacio-300621
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Segon. Encarregar a la vicerectora de Qualitat i Acreditació Aacdèmica l’execució i el seguiment de l’acord primer. 
 

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

  
Acord 067/2021, de 30 de juny de 2021 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 

Vista la proposta de la vicerectora de Qualitat i d’Acreditació Acadèmica d’aprovació dels criteris d’assignació de 
tècnics de qualitat als centres. 
Vist que en el projecte per garantir la qualitat docent de les titulacions de la UAB que es va presentar en el Claustre 
del 25 de maig de 2017 s’establien com a mesures principals la creació de l’equip tècnic de suport a la qualitat 

docent del centre i la creació d’una figura cabdal pel centre amb perfil de gestor de qualitat. 
Vist que aquesta mesura s’ha mostrat molt efectiva en la superació dels processos del marc VSMA i, especialment, 
pel que fa a les certificacions dels Sistema de Garantia Intern de Qualitat (SGIQ) i les acreditacions que han afrontat 
els centres des de llavors. 
Vist que l’horitzó amb el qual es treballa és que cada centre propi de la UAB tingui el seu gestor de qualitat, de 
manera que s’aniran dotant places en funció de la disponibilitat pressupostària. 

Atesa la necessitat d’establir uns criteris objectius per tal de prioritzar l’assignació dels tècnics de qualitat als centres. 
Vist l'article 9 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, 
aprovada per acord del Consell de Govern de data 2 de juny de 2021, pel que fa a les competències de la Comissió 
d'Afers Acadèmics. 
  
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

Primer. Aprovar els criteris d’assignació de tècnics de qualitat als centres[Document].  

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

   

Acord 068/2021, de 30 de juny de 2021 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 

Vista la proposta de la vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent de modificació del calendari acadèmic administratiu 
del curs acadèmic 2020-2021, per ampliar la data límit de dipòsit de tesis doctorals corresponent a aquest mateix 
curs acadèmic. 

Atès que els efectes de la crisi sanitària han continuat tenint impacte en l’alumnat de doctorat durant el curs 2020-
2021, per la qual cosa, es considera adient ampliar de nou la data límit de dipòsit de tesis doctorals corresponent al 
curs acadèmic 2020-2021 fins el 30 de novembre de 2021. 
Vist el calendari acadèmic i administratiu de la UAB per al curs 2020-2021, aprovat pel Consell de Govern l’11 de 

març de 2020 i les seves posteriors modificacions. 
Vist que la modificació del calendari acadèmic i administratiu per al curs 2020-2021 ha estat informada 
favorablement per la Comissió de Doctorat de 22 de juny de 2021.  

Vist l’article 9.3.e) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, aprovada per l’acord del Consell de Govern de 2 de juny de 2021, que estableix que correspon a la Comissió 
d’Afers Acadèmics, per delegació del Consell de Govern, aprovar les modificacions del calendari acadèmic i 
academicoadministratiu.  
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

Primer. Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la modificació del calendari acadèmic i administratiu del curs 
2020-2021.[Document] 

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

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

  
Acord 069/2021, de 30 de juny de 2021 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 

http://www.uab.cat/doc/Criteris-assignacio-tecnics-qualitat-centres-300621
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Vista la proposta de la vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent de modificació del calendari acadèmic del curs 
acadèmic 2021-2022. 
Atesa la necessitat d’adaptar el calendari acadèmic del curs 2021-2022 pel que fa a les dates de les proves de la 

convocatòria ordinària de les PAU corresponents a 2022.  
Vist el calendari acadèmic de la UAB per al curs 2021-22, aprovat pel Consell de Govern el 17 de març de 2021. 
Vist l’article 9.3.e) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, aprovada per l’acord del Consell de Govern de 2 de juny de 2021, que estableix que correspon a la Comissió 
d’Afers Acadèmics, per delegació del Consell de Govern, aprovar les modificacions del calendari acadèmic i 
academicoadministratiu.  

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

Primer. Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la modificació del calendari acadèmic del curs 2020-
2021.[Document] 
Segon. Encarregar a la vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent l’execució i el seguiment de l’acord primer. 
Tercer. Comunicar el present acord a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-lo efectiu. 
  

   
Acord 070/2021, de 30 de juny de 2021 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 

Vista la proposta de la vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent de modificació del Calendari acadèmic administratiu 

del curs acadèmic 2021-2022. 
Atesa la necessitat de d’adaptar el calendari acadèmic i administratiu del curs 2021-2022 pel que fa a la matrícula 
de la tesi doctoral, a la presentació de propostes de nous programes de doctorat i a la presentació de les memòries 
de verificació quant als estudis de doctorat, i a la presentació de noves propostes o de renovacions amb canvis 
substancials i de renovació abreujades o amb canvis menors per al curs 2022-2023 pel que fa als estudis propis. 

Vist el calendari acadèmic de la UAB per al curs 2021-2022, aprovat pel Consell de Govern el 17 de març de 2021. 

Vist l’article 9.3.e) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, aprovada per l’acord del Consell de Govern de 2 de juny de 2021, que estableix que correspon a la Comissió 
d’Afers Acadèmics, per delegació del Consell de Govern, aprovar les modificacions del calendari acadèmic i 
academicoadministratiu.  
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

Primer. Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la modificació del calendari acadèmic i administratiu del curs 

2021-2022.[Document] 
 
Segon. Encarregar a la vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent l’execució i el seguiment de l’acord primer. 
 

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

  
Acord 071/2021, de 30 de juny 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 9 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, 
aprovada per acord del Consell de Govern de 2 de juny de 2021, pel que fa a les competències de la Comissió d'Afers 
Acadèmics. 

http://www.uab.cat/doc/Modificacio-calendari-academic-curs-2021-2022-300621
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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 072/2021, de 30 de juny 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 9 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, 
aprovada per acord del Consell de Govern de 2 de juny de 2021, 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]. 
 
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. 
  

  

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

 
Acord 006/2021, de 17 de juny de 2021 , Comissió d'Alumnat i d'Ocupabilitat 
 

 

ACORDS 

 

Aprovar l'acta de la sessió de 15 d'abril de 2021. 
  

   

Acord 007/2021, de 17 de juny de 2021 , Comissió d'Alumnat i d'Ocupabilitat 
 

Vista la proposta del vicerectora d’Alumnat i Ocupabilitat. 
  
Atès que el Text refós de les normatives complementàries de les normes de caràcter general aplicables a l’alumnat 

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

http://www.uab.cat/doc/Aprovacio-convalidacio-credits-Cicles-Formatius-Grau-Superior-als-graus-300621
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Vist l’article 8 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions de Consell de Govern de la UAB, 
segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de 15 de juliol de 2009, pel què fa a les competències 
de la Comissió d’Alumnat i d’Ocupabilitat. 

 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la Convocatòria d’ajuts a l’estudi per a situacions vinculades a violències de gènere. [Document] 
 
SEGON - Encarregar a la vicerectora d’Alumnat i d’Ocupabilitat l’execució i seguiment d’aquest acord. 
 
TERCER- Comunicar els presents acords a la vicegerent competent en matèria d’alumnat, per tal que porti a terme 

les mesures necessàries per a fer-los efectius. 
  

  

Acord 008/2021, de 17 de juny de 2021 , Comissió d'Alumnat i d'Ocupabilitat 
 

Vista la proposta de la vicerectora d’Alumnat i Ocupabilitat. 
  
Atès que el text refós de les normatives complementàries de les normes de caràcter general aplicables a l’estudiantat 

de la Universitat Autònoma de Barcelona, aprovat per acord del Consell de Govern de 13 de juliol de 2011, estableix 
la normativa bàsica que ordena les diferents convocatòries d’ajuts de col·laboració amb la UAB. 
 
Atès el què disposen els articles 8.1 de la Convocatòries d’ajuts a l’estudi per a situacions d’emergència: Programa 
finestreta i de la Convocatòria d’ajuts per estades i treballs de camp, aprovades per aquesta comissió en la sessió 
de 15 d’abril de 2021, i que preveuen la presencia del professorat en les seves comissions i d’un alumne en la 
comissió pels ajuts per estades de camp.  

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Nomenar la professora Tatiana Rovira Faixa, com a membre de la comissió de la convocatòria d’ajuts a 

l’estudi per situacions d’emergència, programa finestreta. 
 
SEGON.- Nomenar la professora Gemma Garcia Alonso com a membre de la Comissió de la convocatòria d’ajuts per 
estades i treballs de camp. 
 

TERCER.- Encarregar a la vicerectora d’alumnat i d’ocupabilitat l’execució i seguiment d’aquests acords. 

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

  

 
I.4.3. Comissió de Doctorat 

[tornar a l’índex] 

 
  
Acord 007/2021, de 22 de juny de 2021 , Comissió de Doctorat 
 

 

ACORDS 

 

Aprovació de les actes de 14 de febrer de 2020 i de 15 de febrer de 2021 
  

  

http://www.uab.cat/doc/ConvocatOri-Ajuts-Estudi-per-situacions-vinculades-violencia-genere-170621
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Acord 008/2021, de 22 de juny de 2021 , Comissió de Doctorat 
 

Vistes les propostes de creació de nous estudis de doctorat de conformitat amb el Reial Decret 99/2011 presentades 
pels òrgans corresponents, i després de revisada la documentació justificativa que acredita que les propostes 
reuneixen els requisits exigits per a la seva aprovació. 
 
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 13 d’abril, així com la resta de normes d’aplicació general.  

 
Vist el Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat. 
 
Vist l’article 334 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb 
el Reial Decret 1993/2007, 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 doctorat. 

 
Vist l’article 15.3c 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 2 de juny de 2021, pel que fa a les 
competències de la Comissió de Doctorat, que estableix que li correspon informar les propostes que haurà d’aprovar 
el Consell de Govern sobre creació d’ensenyaments i títols de doctorat 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Informar favorablement la creació dels títols de doctorat següents: 
 
- Ciències de l’Esport 
- Bioinformàtica / Bioinformatics  

 
SEGON.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació 
  

   
Acord 009/2021, de 22 de juny de 2021 , Comissió de Doctorat 
 

Vistes les propostes de memòries de programes de doctorat presentades pels òrgans corresponents, i després de 
revisada la documentació justificativa que acredita que les propostes reuneixen els requisits exigits per a la seva 
aprovació. 
 
Atesa la necessitat d’implementar les propostes que es presenten per tal de satisfer la demanda d’aquests estudis.  
 
Vist el Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat, que estableix 

les directrius per a la verificació, seguiment i renovació dels programes de doctorat 
 

Vist l’article 15.2a 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 2 de juny de 2021, pel que fa a les 
competències de la Comissió de Doctorat, que estableix que li correspon aprovar la documentació per a la verificació 
i acreditació dels estudis de doctorat i informar-ne al Consell Social, així com les modificacions derivades de la seva 
aplicació. 

 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, les memòries dels programes de doctorat:  
 
• Ciències de l’Esport   
• Bioinformàtica / Bioinformàtics  

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

 
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius 
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Acord 010/2021, de 22 de juny de 2021 , Comissió de Doctorat 
 

Vista la proposta del vicerector de Recerca i de Transferència d’aprovació dels autoinformes per al procés 
d’acreditació de les titulacions dels centres. 
  
Atès que per a dur a terme aquest procés es requereix de l’elaboració d’un autoinforme per part del centre a 
acreditar, i atès que tal com s’estableix en el procés definit per l’AQU, forma part de la documentació que s’ha de 
lliurar i que s’avalua per part d’una comissió externa, amb l’objectiu d’obtenir l’informe definitiu d’acreditació 

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

Vist l'article 15 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 2 de juny de 2021, pel que fa a les competències de 
la Comissió de Doctorat. 
  
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar els autoinformes d’acreditació dels Programes de Doctorat següents:  
  
• Persona i Societat en el Món Contemporani  

• Sociologia  
SEGON.- Encarregar al vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment de l’acord primer. 
  
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica per tal que porti a terme les mesures 

necessàries per fer-los efectius 
  

  
Acord 011/2021, de 22 de juny de 2021 , Comissió de Doctorat 
 

Vista la proposta de l’Escola de Doctorat per ampliar la data límit de dipòsit de tesis doctorals corresponent al curs 

acadèmic 2020-2021. 
Atès que el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es va declarar l’estat d’alarma per a la gestió de la 
situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, ha estat vigent fins el 9 de maig d’enguany. 
 
Atès que, entre les mesures que es van prendre per pal·liar els perjudicis ocasionats per la COVID-19 va ser la 
instrucció 12/2020 del Consell de Govern de la UAB, per la qual s’ampliava el termini límit de dipòsit de tesis 
corresponent al curs acadèmic 2019-2020, per tal de permetre que l’alumnat de doctorat que estigués en disposició 

de finalitzar els estudis pogués dipositar la tesi doctoral fins el 30 de novembre de 2020 sense cost addicional. 
Atès que els efectes de la crisi sanitària han continuat tenint impacte en l’alumnat de doctorat durant el curs 2020-

2021, per la qual cosa, es considera adient ampliar de nou la data límit de dipòsit de tesis doctorals corresponent al 
curs acadèmic 2020-2021 fins el 30 de novembre de 2021. 
Vista la delegació del Consell de Govern per modificar el calendari acadèmic administratiu del curs 2020-2021, 
establerta en l’acord 24/2020, d’11 de març.  
Vist l’article 9.3.e) 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 2 de juny de 2021, que estableix que 
correspon a la Comissió d’Afers Acadèmics, per delegació del Consell de Govern, aprovar les modificacions del 
calendari acadèmic i academicoadministratiu.  
Vist l’article 14.3.b) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per l’acord del Consell de Govern de data 30 d’octubre de 2019, que estableix que 
li correspon informar les propostes que haurà d’aprovar el Consell de Govern sobre disposicions normatives en 

matèria acadèmica d’estudis i ensenyaments de doctorat.  
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Informar favorablement la modificació del calendari academicoadministratiu  corresponent al curs 
acadèmic 2020-2021, per ampliar el termini límit de dipòsit de tesis doctorals fins el 30 de novembre de 2021. 
 
SEGON.- Elevar el present acord a la Comissió d’Afers Acadèmics per a la seva aprovació 
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Acord 012/2021, de 22 de juny de 2021 , Comissió de Doctorat 
 

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

Vist l'article 379 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb 
el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011 i les seves posteriors 
modificacions, segons el qual, es poden concedir cada curs acadèmic premis extraordinaris de doctorat en funció de 
la vàlua científica de les tesis defensades. 
 
Vist l'article 15.2.b de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 2 de juny de 2021, pel que fa a les 

competències de la Comissió de Doctorat, que estableix que li correspon aprovar la concessió dels premis 
extraordinaris d’estudis de doctorat. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Atorgar, per delegació del Consell de Govern, els premis extraordinaris de doctorat. [Document] 
 
SEGON.- Encarregar al Vicerector de Recerca i de Transferència i el seguiment d’aquests acords. 

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

 

I.4.4. Comissió d’Economia i d’Organització 
[tornar a l’índex] 

 
   
Acord 044/2021, de 22 de juny de 2021 , Comissió d'Economia i d'Organització 
 

ACORDS 

 

Aprovar l'acta de la sessió de 20 de maig de 2021. 
  

   
Acord 045/2021, de 22 de juny de 2021 , Comissió d'Economia i d'Organització 
 

Vista la proposta del gerent d’informar sobre  els comptes annuals i la liquidació del pressupost de la UAB 

corresponents a l'exercici anual acabat el 31 de desembre de 2020. 

Vist l'article 216.2 dels Estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona que estableix que l'elaboració de la 
memòria econòmica, el balanç de situació i el compte de resultats correspon a la Gerència, d'acord amb l'Equip de 
Govern i que la seva aprovació correspon al Consell Social, a proposta del Consell de Govern. 
Vist el que disposa l’article 14, apartat 2 de la Llei Orgànica d’Universitats, segons redacció donada per la Llei 
orgànica 4/2007, de 12 d’abril, on s’estableix que  correspon al Consell Social, a proposta del Consell de Govern, 
l’aprovació del pressupost així com els comptes anuals. 
Vist el que disposen els articles 161 i següents de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya, pel 

que fa al pressupost de les universitats. 
Vist l'article 17, apartat 4, 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 de 
comptes annuals i liquidació del pressupost. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER. Informar favorablement dels comptes annuals i la liquidació del pressupost de la UAB corresponents a 

l’exercici anual  acabat a de 31 de desembre de 2021.  
 

http://www.uab.cat/doc/Concessio-premis-extraordinaris-doctorat-220621
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SEGON. Elevar aquest acord al Consell de Govern i al Consell Social  per tal que exerceixin les seves competències. 
 
TERCER. Encarregar al vicerector d’Economia i de Campus i al gerent l'execució i el seguiment d'aquests acords 
  

   
Acord 046/2021, de 22 de juny de 2021 , Comissió d'Economia i d'Organització 
 

Vista la proposta del vicerector d’Economia d’aprovació dels preus i les tarifes  màximes autoritzats del servei de 
restauració de la UAB per al curs 2021/2022. 
Vistos els articles 26 a 31 del Decret Legislatiu 1/2002, de 24 de desembre  que aprova el Text Refós de la Llei de 
Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, pel que fa a l’ús i aprofitament de béns afectes a serveis públics. 
 
Vistos els articles 91 a 109  de la Llei 33/2003, de 3 de novembre del Patrimoni de les Administracions Públiques, 

pel que fa a l’ús i aprofitament de béns afectes a serveis públics. 
 
Vista la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes  del Sector Público,  per la qual es transposa a l’ordenament 
jurídic espanyol les Directives del Parlament europeu i del Consell 214/23/UE i  2014/24/UE, de 26 de febrer de 
2014 
 

Vist l'article 10.1 lletra c) 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 dels 
preus i les tarifes dels serveis de les empreses concessionàries. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la proposta  de tarifes del servei de restauració de la UAB per al curs 2021- 2022, [Document]. 

 

SEGON.- Encarregar als responsables dels àmbits econòmics de l'equip de govern i la Gerència l'execució i el 
seguiment d'aquests acords. 
 
TERCER.- Comunicar el present acord a la vicegerent d’Economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries 
per a fer-los efectius 
  

  
Acord 047/2021, de 22 de juny 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.  
 
Vist que en data 22 d’abril de 2021 la Comissió d’Economia i d’Organització va aprovar la  
convocatòria 01/2021 per a la concessió d’ajuts destinats a la millora la prevenció de riscos als laboratoris de la UAB 
per a l’any 2021.  

 
Vist l'article 17.1 lletra 1) 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  per aprovar ajuts en matèria 
econòmica. 

 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

http://www.uab.cat/doc/Aprovacio-tarifes-restauracio-curs-21-22-220621
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PRIMER.- Aprovar la resolució 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 en el sentit de  destinar l’import de 111.976,18€ a la concessió 
d’ajuts destinats a la millora la prevenció de riscos als laboratoris de la UAB per a l’any 2021, del quals 29,509,52€ 

corresponen a la modalitat A; 54.385,50€ a la modalitat B i 28.081,16€ a la modalitat C. [Document] 
 
SEGON.- Encarregar a l’Àrea de Prevenció i Assistència l'execució i el seguiment d'aquests acords. 
  

   

Acord 048/2021, de 22 de juny de 2021 , Comissió d'Economia i d'Organització 
 

tès 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.  
 
Vist que en data 22 d’abril de 2021 la Comissió d’Economia i d’Organització va aprovar la  
convocatòria 02/2021 per a la compra d’equips de protecció individual per a l’any 2021. 
 
Vist l'article 17.1 lletra 1) 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  per aprovar ajuts en matèria 
econòmica. 

 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la resolució de la convocatòria 02/2021 per a la compra d’equips de protecció individual per a 
l’any 2021 en el termes següents: [Document] 
 

1- Acordar destinar l’import de 12.002,75€ a la concessió d’ajuts destinats a l’adquisició d’equips de protecció 
individual per a l’any 2021, els quals seran finançats de la manera següent: 
a. Pel que fa a l’import de 12.000€ amb càrrec a l’import aprovat en la convocatòria 02/2021. 
b. Pel que fa a l’import 2,75€ amb càrrec al propi pressupost de l’Àrea de Prevenció i Assistència. 
 
SEGON.- Encarregar a l’Àrea de Prevenció i Assistència l'execució i el seguiment d'aquests acords. 
  

   
Acord 049/2021, de 22 de juny de 2021 , Comissió d'Economia i d'Organització 
 

l’empara d’allò que disposa l’article 89.k) de la llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, l’article 29 
del decret legislatiu 1/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de patrimoni de la Generalitat 
de Catalunya, els articles 72 a 81 del decret 323/1983, de 14 de juliol, del reglament del patrimoni de Catalunya, 
els articles 93 i 137.4 de la llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les Administracions Públiques i l’article 
207 dels Estatuts de la UAB la Universitat Autònoma de Barcelona té concedits diferents convenis administratius que 
documenten dret d’ús privatiu d’espais demanials de la Universitat a favor de les següents entitats: FUNDACIÓ 
VALLDOR 7 i UNICAMPUS. 

 
Atès que en data 14 de març de 2020 es va publicar al BOE el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es 
declara l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 (en endavant, RD 
463/2020), el qual va entrar en vigor en el moment de la seva publicació. 

 
Atès que en data 25 d’octubre de 2020 es va publicar al BOE el Reial Decret 926/2020, de 25 de octubre, pel qual 

es declara l’estat d’alarma per tal de contenir  la propagació d’infeccions causades per el SARS-CoV-2. 
 
Atès que aquestes institucions, tot i tenir la possessió formal dels espais l’ús dels quals es van cedir, materialment 
no tenien possibilitat de gaudir dels mateixos o bé ho han fet d’una manera restringida. 

http://www.uab.cat/doc/ResolucioConvocatoria-ajuts-destinats-millorar-prevencio-riscos-laboratoris-220621
http://www.uab.cat/doc/Resolucio-Convocatoria-ajuts-compra-equips-proteccio-individual-EPIS21-220621
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Atès que la naturalesa jurídica del títol en virtut del qual aquestes entitats gaudien l’ús d’espais (concessional –
legislació patrimonial-) no és el supòsit previst a l’article 34.4 de l’article 34.1 del reial decret-llei 8/2020, de 17 de 

març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19 (concessions 
administratives).  
 
Atesa la voluntat d’acordar les següents bonificacions en els convenis de cessió d’ús d’espais que es detallen a 
continuació, justificades en l’equilibri de prestacions atesa la impossibilitat dels concessionaris de gaudir  totalment 
o parcialment dels espais objecte de cessió privativa d’ús durant el termini de temps en que no es va desenvolupar 

activitat presencial al campus:  
 

Concessionari 
Inici 

Concessió 

Data final 

aproximada 

concessió 

Facturació 
cànon 

Import anual 

cànon 

(sense  

IVA) 

Condicions 

Import 

mensual 

no 

facturat  

(sense 

IVA)  

Estimació menys 
ingressos pel 2021 

0G66170325 
FUNDACIO  

VALLDOR 7 
1/10/2014 31/8/2021 Mensual 131.508,00 

Ha estat afectada en el 2021 el 

100% de l'1 de gener al 9 de 

maig. 

10.959,00 47.017,64 

Ha estat afectada en el 2021 el 

50% del 10 maig al 31 d'agost. 

Es preveu facturar al 100% a 

partir de l'1 de setembre. 
5.479,50 20.327,18 

B84116748 UNICAMPUS 1/2/2007 

3 anys + 

pròrrogues 

tàcites.  

No consta 

màxim 

Anual 5.471,26 

Ha estat afectada en el 2021 el 

100% fins el 31 d'agost. Es 

preveu facturar al 100% a partir 

de l'1 de setembre 

455,94 3.647,52 

Total 70.992,34 

 
Vist l'article 17, apartat 4, lletra g)  de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell 
de Govern de la UAB pel que fa a les competències de la Comissió d’Economia i d’Organització respecte a  la 

planificació i seguiment  i seguiment econòmic i pressupostari. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 

 

PRIMERA. Informar favorablement  la Proposta, d’acord amb el document annex, relativa a l’aprovació de les 
següents bonificacions en els convenis de cessió d’ús d’espais, justificades en l’equilibri de prestacions atesa la 
impossibilitat dels concessionaris de gaudir totalment o parcialment  dels espais objecte de cessió privativa d’ús 
durant el termini de temps en que no es va desenvolupar activitat presencial al campus:  

 

Concessionari 
Inici 

Concessió 

Data final 

aproximada 

concessió 

Facturació 

cànon 

Import 

anual cànon 

(sense  

IVA) 

Condicions 

Import 

mensual 

no 

facturat  

(sense 

IVA)  

Estimació menys ingressos 

pel 2021 

0G66170325 
FUNDACIO  

VALLDOR 7 
1/10/2014 31/8/2021 Mensual 131.508,00 

Ha estat afectada en el 2021 

el 100% de l'1 de gener al 9 

de maig. 

10.959,00 47.017,64 

Ha estat afectada en el 2021 

el 50% del 10 maig al 31 

d'agost. 

Es preveu facturar al 100% 

a partir de l'1 de setembre. 

5.479,50 20.327,18 

B84116748 UNICAMPUS 1/2/2007 

3 anys + 

pròrrogues 

tàcites.  

No consta 
màxim 

Anual 5.471,26 

Ha estat afectada en el 2021 

el 100% fins el 31 d'agost. 

Es preveu facturar al 100% 

a partir de l'1 de setembre 

455,94 3.647,52 

Total 70.992,34 
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SEGONA. Elevar al Consell de Govern el present acord, per tal que exerceixi les seves competències. 
TERCERA. Encarregar el vicerector d’Economia l'execució i el seguiment d'aquests acords. 
  

   
Acord 050/2021, de 22 de juny de 2021 , Comissió d'Economia i d'Organització 
 

Vista la proposta d’aprovació de les modificacions de crèdit de data 4  de juny de 2021. 
 
Vistes les modificacions de crèdit aprovades per acords de la Comissió d’Economia i d’Organització de data 18 de 
febrer, 10 de març , 22 d’abril  i 22 de maig 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 17.1 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 4 de juny de 2021. [Document]. 
 
SEGON. Encarregar al gerent i a la vicegerent d’Economia l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
  

  
Acord 051/2021, de 22 de juny 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 l’acord marc núm. consu-14/2017 de subministrament material d’oficina 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 17.2 lletra e)  de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, pel que fa al 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 l’acord marc núm. consu-
14/2017 de subministrament material d’oficina de la UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA. 

http://www.uab.cat/doc/Aprovacio-modificacions-credit-4juny21-220621
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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 052/2021, de 22 de juny 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 
segon pròrroga del sistema dinàmic d’adquisició núm. consu-18/2019 de subministrament de material fungible i 
petit equipament de laboratori 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 17.2 lletra e)  de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 

de la UAB, pel que fa al procediment d’aprovació de despeses pluriennals. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER. Aprovar la proposta de despeses pluriennals corresponent a la segon pròrroga del sistema dinàmic 
d’adquisició núm. consu-18/2019 de subministrament de material fungible i petit equipament de laboratori 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 053/2021, de 22 de juny 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. 47/2018 de serveis de manteniment multitècnic als edificis, manteniment 
d’instal·lacions de protecció contra incendis, instal·lacions de detecció de gas i instal·lacions de dutxes i rentaulls 
d’emergències 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”. 
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Vist l'article 17.2 lletra e)  de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, pel que fa al procediment d’aprovació de despeses pluriennals. 

 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER. Aprovar la proposta de despeses pluriennals corresponent a la pròrroga de la contractació núm. 47/2018 
de serveis de manteniment multitècnic als edificis, manteniment d’instal·lacions de protecció contra incendis, 
instal·lacions de detecció de gas i instal·lacions de dutxes i rentaulls d’emergències de la UNIVERSITAT AUTÒNOMA 
DE BARCELONA. 
 

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

   
Acord 054/2021, de 22 de juny 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. 53/2016 de servei de manteniment multitècnic 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 17.2 lletra e)  de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, pel que fa al procediment d’aprovació de despeses pluriennals. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER. Aprovar la proposta de despeses pluriennals corresponent a la pròrroga de la contractació núm. 53/2016 

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

  
Acord 055/2021, de 22 de juny 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. 46/2019 de servei d'explotació i administració de sistemes i comunicacions i suport 
als usuaris del servei d'informàtica 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. 
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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 17.2 lletra e)  de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, pel que fa al procediment d’aprovació de despeses pluriennals. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER. Aprovar la proposta de despeses pluriennals corresponent pròrroga de la contractació núm. 46/2019 de 
servei d'explotació i administració de sistemes i comunicacions i suport als usuaris del servei d'informàtica de la 

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

   
Acord 056/2021, de 22 de juny 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 
contractació 24/2021 servei d’assegurança de pèrdues i de danys materials (lot 1) i assegurança de responsabilitat 
civil general (lot 2) i assegurança de responsabilitat civil de les autoritats i el personal de les administracions 
públiques (lot 3) 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 17.2 lletra e)  de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, pel que fa al procediment d’aprovació de despeses pluriennals. 

 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER. Aprovar la proposta de despeses pluriennals corresponent a la contractació 24/2021 servei d’assegurança 
de pèrdues i de danys materials (lot 1) i assegurança de responsabilitat civil general (lot 2) i assegurança de 
responsabilitat civil de les autoritats i el personal de les administracions públiques (lot 3) 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. 
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I.4.5. Comissió d’Investigació 
[tornar a l’índex] 

 
  
Acord 027/2021, de 17 de juny de 2021 , Comissió d'Investigació 
 

 

ACORDS 
 

Aprovació de l'acta de la sessió, conjunta amb CTCPE, de 20 de maig de 2021 
  

  
Acord 028/2021, de 17 de juny de 2021 , Comissió d'Investigació 
 

Atès que l’any 1996 es va crear el Centre d’estudis Ambientals el qual va a passar a ser l’Institut Ciència i Tecnologia 
Ambientals (ICTA-UAB) per acord dedel Consell Social de 22 de juny de 2001 i reconegut com a institut d’investigació 
propi per ordre UNI/167/2003, de 9 d’abril.  

 
Ates que en data 3 de maig de 2021 el Consell d’Institut de l’ICTA-UAB va acordar la modificació dels seus estatuts 
(document 1) en els termes del document 2. 
  
Vist l'article 16.4.b) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 2 de juny de 2021, pel que fa a les 
competències de la Comissió d’Investigació, que estableix que li correspon informar de les propostes que han de ser 

discutides i, si escau, aprovades pel Consell de Govern pel que fa a la modificació d’Instituts universitaris propis. 

 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 

 

PRIMER.- Informar favorablement la proposta de modificació dels estatuts de l’Institut Ciència i Tecnologia 
Ambientals.  
 
SEGON.- Elevar aquesta al Consell de Govern per tal que exerceixi les seves competències. 

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

  

Acord 029/2021, de 17 de juny de 2021 , Comissió d'Investigació 
 

Atès que l’Institut de Neurociències (INc) és un Institut universitari propi aprovat pel Consell de Govern de 14 de 
desembre 2004. 
 
Atès que en data 15 d’abril de 2021 el Consell d’Institut de l’INc va acordar la modificació dels seus estatuts 
(document 1) en els termes del document 2. 
  

Atès que amb posterioritat a l’acord del Consell d’Institut s’ha fet la revisió jurídica i s’ha incorporat dos modificacions 
en els articles 14.1 i 17 del nou Reglament, en els següents termes: 
- Article 14.1: es treu la possibilitat de delegació de la convocatòria d’eleccions a director en la Comissió 
Executiva. 
- Article 17: s’afegeixen quatre competències del director de l’Institut que mancaven respecte de la redacció 

del reglament marc.  

 
Vist l'article 16.4.b) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 30 d’octubre de 2019, pel que fa a les 
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competències de la Comissió d’Investigació, que estableix que li correspon informar de les propostes que han de ser 
discutides i, si escau, aprovades pel Consell de Govern pel que fa a la modificació d’Instituts universitaris propis. 
 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Informar favorablement la proposta de modificació dels estatuts de l’Institut de Neurociències.  
 
SEGON.- Elevar aquesta al Consell de Govern per tal que exerceixi les seves competències. 
 
TERCER.- Encarregar el vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
 

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

   
Acord 030/2021, de 17 de juny de 2021 , Comissió d'Investigació 
 

Vista la proposta del vicerector de Recerca i de Transferència de Coneixements on proposa la modificació d’adscripció 
d’activitat investigadora de personal acadèmic a CERS/Instituts. 
Atès que es vol modificar les adscripcions d’alguns investigadors, d’acord amb el llistat que s’adjunta com a 
document 1. 

Vist l’article 22.2 de la Normativa de la UAB en matèria d’Investigació aprovada per acord del Consell de Govern de 
data 30 de gener de 2020, segons els quals, l’adscripció de la recerca del personal acadèmic d’un departament de 
la UAB a una estructura de recerca pròpia haurà de ser informada favorablement per la Comissió d’Investigació de 
la UAB, i serà autoritzada mitjançant resolució del vicerector competent en matèria de recerca.   
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

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

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

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

per a fer-los efectius. 
  

  
Acord 031/2021, de 17 de juny de 2021 , Comissió d'Investigació 
 

ACORDS 
 

Aprovar l'acta de la sessió que ha tingut lloc avui, dia 17 de juny de 2021. 
  

  

 

I.4.6. Comissió de Personal Acadèmic 
[tornar a l’índex] 

 

 
Acord 035/2021, de 29 de juny de 2021 , Comissió de Personal Acadèmic 
 

 

ACORDS 
 

Aprovar l'acta de la sessió de 25 de maig de 2021. 
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Acord 036/2021, de 29 de juny 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. 

 
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 2 
de juny del 2021. 
 
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 2018. 

 
Vista l’oferta pública d’ocupació de l’any 2019 aprovada per Consell de Govern en data 4 de juliol de 2019 i publicada 
en el DOGC de 19 de juliol de 2019. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Personal Acadèmic, es presenta 
a la Comissió de Personal Acadèmic de la UAB la següent 
 

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 037/2021, de 29 de juny 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. 
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Vistos els articles 16 i 17 del conveni col·lectiu per al personal docent i investigador de les universitats públiques 
catalanes de 21 de desembre de 2006, publicat en el DOGC de 14 de febrer de 2007. 
 

Vist l'article 18 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, 
segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a les competències 
de la Comissió de Personal Acadèmic. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar, si escau, la convocatòria de concursos per a la contractació de nou professorat temporal per al 

curs 2021-2022 [Document]. 

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

   

Acord 038/2021, de 29 de juny de 2021 , Comissió de Personal Acadèmic 
 

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

Vist l’acord del Consell de Govern de data  17 de març de 2021 pel qual es va aprovar la modificació del model i 
criteris de priorització de les places de professorat permanent  
 
Vista la conveniència de modificar l’esmentat model i criteris de priorització de les places de professorat permanent. 
 
Vist l’article 3 d) del Reglament del Consell de Govern que preveu que és competència del Consell de Govern regular 

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

de l’administració universitària i dels recursos humans.  
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Informar favorablement la modificació del model i criteris de priorització de les places de professorat 
permanent, de conformitat amb l’annex adjunt, i elevar-la al Consell de Govern per a la seva aprovació. 
 

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

   
Acord 039/2021, de 29 de juny de 2021 , Comissió de Personal Acadèmic 
 

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’acord de la Comissió d’Igualtat de la UAB, de data 12 de maig de 2021 pel qual s’acorda informar favorablement 
el document “Programa de foment de la recerca amb posterioritat a un permís de maternitat” i elevar el present 
acord a la Comissió de Personal Acadèmic per tal que exerceixi les seves competències. 

s’acorda  
 
Vist l’article 3 d) del Reglament del Consell de Govern que preveu que és competència del Consell de Govern regular 

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

PRIMER.- Informar favorablement el document “Programa de semestre sense obligacions docents per a les 
professores que han tingut un permís per naixement o adopció” , i elevar-la al Consell de Govern per a la seva 
aprovació.  
 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l’execució i el seguiment d’aquest acord. 
  

   
Acord 040/2021, de 29 de juny 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 29-06-2021)”: la documentació confidencial de les 
reclamacions presentades pel professorat, la modificació de relació definitiva d’admesos i exclosos, i la resolució 

definitiva d’avaluació. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la modificació de 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.[Document] 

 
SEGON.- Aprovar la resolució definitiva 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. [Document] 
 

TERCER.- Encarregar a la vicerectora de Qualitat i d’Acreditació Acadèmica, la tramesa de la resolució definitiva 
d’avaluació aprovada a AQU Catalunya. 
  

  

  
Acord 041/2021, de 29 de juny de 2021 , Comissió de Personal Acadèmic 
 

Vist l’article 72 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya que preveu que el Govern de la 
Generalitat de Catalunya ha establert, per al personal docent i investigador funcionari i contractat, retribucions 
addicionals per mèrits docents i de gestió, que s’assignaran per mitjà del consell social de la universitat a proposta 
del consell de govern, amb la valoració prèvia dels mèrits mitjançant l’avaluació de l’Agència per a la Qualitat del 

Sistema Universitari de Catalunya. 
Vist el Decret 405/2006, de 24 d’octubre, que estableix les retribucions addicionals del personal docent i investigador 
funcionari i contractat de les universitats públiques de Catalunya, i que correspon a l’Agència per a la Qualitat del 

Sistema Universitari de Catalunya l’avaluació prèvia dels mèrits de l’activitat docent i de gestió del personal docent 
i investigador funcionari per a l’assignació dels complements addicionals per mèrits de docència i de gestió d’acord 
amb el procediment que aprovi. 
D’acord amb la resolució EMC/3426/2020 de 23 de desembre, per la qual es dóna publicitat al procediment i la 

certificació de la valoració dels mèrits individuals docents i de gestió del personal docent i investigador funcionari i 
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contractat de les universitats públiques catalanes, meritats fins al 31 de desembre de 2020, per a l'assignació de 
les retribucions addicionals. 
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 en relació a l’avaluació del personal acadèmic. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la proposta de resolució d’avaluació dels complements autonòmics per mèrits de gestió del 
personal docent i investigador funcionari i contractat per períodes generats fins el 31 de desembre de 

2020.[Document] 

SEGON.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d’aquests acords, així com la seva 
presentació a l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, per a la seva certificació. 
  

  

Acord 042/2021, de 29 de juny de 2021 , Comissió de Personal Acadèmic 
 

Vista la resolució de 4 de maig de 2021, de la Universitat Autònoma de Barcelona, que aprova la convocatòria 2021-

D-FC-CD-6 per la qual es convoquen concursos públics per a l’accés a places de cossos docents universitaris de 
professor titular d’universitat. 
  
Atès que l’esmentada convocatòria contenia dues places de professor titular, una amb referència TU 21/41 de l’àrea 
de coneixement de Bioquímica i Biologia Molecular i l’altra amb referència TU/21/42 de l’àrea de coneixement de 
Genètica.  
 

Vist el requeriment del Ministeri d’Hisenda de data 19 de maig de 2021 en el sentit que la convocatòria d’aquestes 

dues places excedeix la previsió de l’oferta pública d’ocupació de l’any 2020 que es quantificava en 15 places de 
professors titulars i atès que s’ha comprovat que això és cert.   
 
Atès que l’article 109 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del  Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques preveu que les Administracions Públiques podran revocar, mentre no hagi transcorregut el termini de 
prescripció, els seus actes desfavorables o de gravamen, sempre que tal revocació no constitueixi dispensa o 

exempció no permesa per les lleis, ni sigui contrari al principi d’igualtat, al interès públic o a l’ordenament jurídic.  
 
Vist l’acord de la Comissió de Personal Acadèmic de data 27 de d’abril de 2021 pel qual es va acordar aprovar, per 
delegació del Consell de Govern, la convocatòria de concursos públics per a l’accés a places de professorat permanent 
i entre ells els de les places TU 21/41 i TU 21/42. 
 

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.- Anul·lar l’acord d’aquesta Comissió que aprova la convocatòria 2021-D-FC-CD-6 per la qual es convoquen 
concursos públics per a l’accés a places de cossos docents universitaris de professor titular d’universitat, en concret 
la referent a una plaça de professor titular, amb referència TU 21/41 de l’àrea de coneixement de Bioquímica i 
Biologia Molecular i una altra plaça amb referència TU/21/42 de l’àrea de coneixement de Genètica.  
 
SEGON. Encarregar al Vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
  

   

Acord 043/2021, de 29 de juny de 2021 , Comissió de Personal Acadèmic 
 

Vista la resolució de 31 de maig de 2021, de la Universitat Autònoma de Barcelona, que aprova la convocatòria 
2021/D/LEM/CL/3 per la qual es convoquen places de professor ajudant doctor/lector en règim de contracte laboral. 
 

http://www.uab.cat/doc/AprovacioComplementsRetributiusAddicionalsMeritsGestioPDIFuncionari-contractat-Avaluacio2020-290621


BOUAB Núm. 196  -  Juny / 2021     pàg. 45 
 

 

Butlletí Oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona 

Atès que entre les places convocades hi havia una amb referència LEC03/2021, identificador de la plaça ALE00272, 
de l’àrea del coneixement de Biologia Cel·lular i destinació al Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia.  
 

Atès que s’ha observat un error en la composició de la comissió avaluadora, ja que aquesta no correspon a la plaça 
convocada. 
 
Atès que l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del  Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques preveu que les Administracions Públiques podran rectificar en qualsevol moment d’ofici o a instància dels 
interessats els errors materials, de fet, o aritmètics existents en els seus actes.  

 
Vist l’acord de la Comissió de Personal Acadèmic de data 25 de maig de 2021 pel qual es va acordar aprovar la 
convocatòria de concursos per a la contractació de nou professorat temporal per al curs 2021-2022.  
 
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.- Modificar la composició de la convocatòria de la plaça amb referència LEC03/2021, identificador de la plaça 
ALE00272, de l’àrea del coneixement de Biologia Cel·lular i destinació al Biologia Cel·lular, de Fisiologia i 
d'Immunologia. [Document] 

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

   
Acord 044/2021, de 29 de juny 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. [Document] 
 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l’execució i el seguiment d’aquests acords. 
  

  
 

I.4.7. Comissió de Qualitat 
[tornar a l’índex] 

 
  
Acord 001/2021, de 8 de juny de 2021 , Comissió de Qualitat 
 

ACORDS 
 

Aprovar l'acta de la sessió de 26 d'abril de 2019. 
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Acord 002/2021, de 8 de juny de 2021 , Comissió de Qualitat 
 

Vist el procés estratègic PE02 Definició, desplegament i seguiment del SGIQ transversal de la UAB, que estableix 
l’elaboració de l’Informe de Gestió de la Qualitat Docent de la UAB. 
 
Vist l'article 24 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 7 de novembre de 2018, pel que fa a les 

competències de la Comissió de Qualitat, que estableix que li correspon aprovar l’Informe de Gestió de la Qualitat 
Docent de la UAB. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER. Aprovar, del delegació del Consell de Govern, l’Informe de Gestió de la Qualitat Docent de la UAB. 
[Document] 

 
SEGON. Encarregar a la vicerectora de Qualitat i d’Acreditació Acadèmica la publicitat de l’esmentat informe. 
  

   
Acord 003/2021, de 8 de juny de 2021 , Comissió de Qualitat 
 

Vista la proposta de planificació de la vicerectora de Qualitat i d’Acreditació Acadèmica de revisió del Sistema de 
Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ) transversal de la UAB per dur a terme durant el 2021. 
 
Vist el procés estratègic PE02 Definició, desplegament i seguiment del SGIQ transversal de la UAB, que estableix la 

necessitat d’actualitzar periòdicament el sistema de gestió per tal d’adaptar-lo a les necessitats actuals. 

 
Vist l'article 24.2 a) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 10 de desembre de 2020, pel que fa a les 
competències de la Comissió de Qualitat, que estableix que li correspon aprovar el Sistema de Garantia Interna de 
la Qualitat-SGIQ de la UAB i les seves actualitzacions. 
 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

Primer. Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la planificació per a la revisió de 2021 del Sistema de Garantia 
Interna de la Qualitat (SGIQ) transversal de la UAB. [Document] 

 
Segon. Encarregar a la vicerectora de Qualitat i d’Acreditació Acadèmica el seguiment de l’acord primer per tal que 

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

   
Acord 004/2021, de 8 de juny de 2021 , Comissió de Qualitat 
 

Vista la proposta de regulació de les cartes de serveis de la UAB que presenta el vicerector d’Organització. 
 
Atès que una bona administració requereix l’establiment d’uns estàndards mínims de qualitat i una definició clara 
de les condicions d’accés als serveis i dels drets i deures dels usuaris i de l’Administració, i que la figura de les cartes 

de serveis s’estableix com un instrument essencial en aquest sentit, i es configura amb valor reglamentari als efectes 
de la seva vinculació i exigència de compliment. 
 
Atesa la necessitat de regulació de l’estructura i el contingut de les cartes de servei de la UAB, inclòs el seu procés 
d’elaboració, aprovació, difusió, modificació i seguiment. 
 

Vist l’article 59 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, 

pel que fa al contingut mínim de les cartes de serveis.    
 
Vist l'article 24.3 c) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 10 de desembre de 2020, pel que fa a les 

http://www.uab.cat/doc/Informe-de-Gestio-de-la-Qualitat-docent-080621
http://www.uab.cat/doc/Aprovacio-planificacio2revisioSistema-GarantiaInternQualitatTransversalUAB-080621
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competències de la Comissió de Qualitat, que estableix que li correspon informar les disposicions normatives en 
matèria de qualitat de la docència, de la recerca i de la gestió. 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

Primer. Informar favorablement sobre el Reglament de Cartes de Servei de la UAB. 

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

  
 

I.4.8. Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística 
[tornar a l’índex] 

  
  
Acord 011/2021, de 15 de juny de 2021 , Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística 
 

Vista la proposta del vicerector de Relacions Internacionals. 
 
Atès que ha acabat la vigència del Pla de llengües per al període 2016-2020, aprovat pel Consell de Govern el 23 de 
novembre del 2015. 
Atès que es considera necessari que la UAB disposi d’un nou Pla de llengües. 

  
Vist l'article 20 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, 
segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a les competències 
de la Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística, que estableix que li correspon aplicar el Pla de 
llengües de la UAB. 

 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Recollir les aportacions i millores de les línies d’actuació del document marc del Pla de llengües 2021-2025 
fetes pels membres de la comissió i incorporar-les al document per a la seva presentació i aprovació en una propera 
sessió Presentació, discussió i aportacions de millores .[Document] 
 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Relacions Internacionals i de Política Lingüística el seguiment de les propostes 

de millores per a la elaboració de la versió definitiva que es presentarà a la següent CRIPL per a la seva aprovació 
l'execució i el seguiment d’aquest acord. 
 
TERCER.- Comunicar el present acord a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 

necessàries per a fer-lo efectiu. 
  

   
Acord 012/2021, de 15 de juny de 2021 , Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística 
 

Vista la proposta del vicerector de Relacions Internacionals. 

 
Atès que ha acabat la vigència del Pla de llengües per al període 2016-2020, aprovat pel Consell de Govern el 23 de 
novembre del 2015. 
Atès que es considera necessari que la UAB disposi d’un nou Pla de llengües i que aquest es concreti en unes 
actuacions anuals. 
  
Vist l'article 20 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, 

segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a les competències 
de la Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística, que estableix que li correspon aplicar el Pla de 

llengües de la UAB. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 

http://www.uab.cat/doc/Presentacio-discussio-document-marc-Pla-llengues2021-2025-150621
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PRIMER.- Recollir les aportacions i millores de les línies d’actuació del Pla de llengües 2021-2025 fetes pels membres 
de la comissió i incorporar-les al document per a la seva presentació i aprovació en una propera sessió. [Document] 
 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Relacions Internacionals i de Política Lingüística el seguiment de les propostes 
de millores per a la elaboració de la versió definitiva que es presentarà a la següent CRIPL per a la seva aprovació 
l'execució i el seguiment d’aquest acord 
 

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

  
   
Acord 013/2021, de 23 de juny de 2021 , Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística 
 

Vista la proposta del Vicerector de Relacions Internacionals de convocar unes beques de mobilitat de pràctiques dins 
el Programa UAB Exchange Programme Trainneships per al curs 2021-2022 en la modalitat de beca zero. 
 

Vista la necessitat per part de la UAB de potenciar la mobilitat dels estudiants per estades de pràctiques i així afavorir 
l’adquisició d’habilitats i competències professionals addicionals a través de la formació i de l’experiència pràctica a 
l’estranger i fer difusió dels requeriments de la convocatòria per al curs 2021-2022 . 
 
Vista la impossibilitat de dotar econòmicament la convocatòria, degut a les circumstàncies derivades de la situació 
de pandèmia i la reducció dràstica dels ingressos del programa Study Abroad, que proporcionava els fons per a la 

convocatòria. 
 
Vist que la no presentació d’una convocatòria podia deixar estudiants sense l’opció de realitzar estades de pràctiques 
per no disposar de la cobertura administrativa i acadèmica necessària. 

 
Vist l'article 20 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, 
segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a les competències 

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la convocatòria de beques zero per a estades de pràctiques del curs 2021/2022. [Document] 
 
SEGON.- Elevar aquesta al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències. 

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

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

  

 

 

I.4.9. Comissió de Transferència de Coneixements i de Projectes Estratègics 
[tornar a l’índex] 

 
  
Acord 008/2021, de 17 de juny de 2021 , Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes 
Estratègics 
 

ACORDS 
 

Aprovació de l'acta de la sessió, conjunta amb CI, de 20 de maig de 2021 
  

  

  

http://www.uab.cat/doc/Presentacio-discussio-linies-actuacio-Pla-llengues-2021-2025-150621
http://www.uab.cat/doc/AprovacioProgramaoBequesoMobilitatoPractiquesProgramaUAB-EchangeProgrammeTrainneships21-22-BZ-230621
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Acord 009/2021, de 17 de juny de 2021 , Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes 
Estratègics 
 

Vista la proposta de la vicerectora d’Innovació i de Projectes Estratègics per al canvi de nom del Servei 
Cientificotècnic “Servei de Genòmica i Bioinformàtica” a “ Servei de Genòmica” 
   
Vist l’article 46 de la Normativa d’investigació de la UAB  i l’article 22.2.a) de la Normativa de creació, composició i 
funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, segons els quals la modificació i supressió dels   

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar el canvi de nom del Servei Cientificotècnic “Servei de Genòmica i Bioinformàtica” que passa a 
anomenar-se “ Servei de Genòmica” 

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

  

Acord 010/2021, de 17 de juny de 2021 , Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes 
Estratègics 
 

Vista la proposta de la vicerectora d’Innovació i de Projectes Estratègics per la creació d’un nou Laboratori de 

prestació de serveis. 
  
Atès que es vol crear un nou Laboratori de prestació de serveis amb la denominació “Multi-omics –Bioinformatics 
Core Facility (MBC)” en els termes de la sol·licitud .  

  
Vists l’article 44 i següents de la Normativa de la Universitat Autònoma de Barcelona en matèria d’Investigació, 
aprovada per Consell de Govern de data 30 de gener de 2020, que regula la creació dels laboratoris de prestació de 
serveis, en relació amb l'article 22.2.a) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del 
Consell de Govern de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 30 de gener de 
2020, pel que fa a les competències de la Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes Estratègics, que 
estableix que li correspon aprovar la creació, la modificació i la supressió de serveis universitaris de suport a la 

recerca, a la transferència de coneixements i els laboratoris d’innovació docent. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la creació del laboratori de prestació de serveis amb la denominació “Multi-omics –Bioinformatics 
Core Facility (MBC)” . (Document).  
  

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

  
Acord 011/2021, de 17 de juny de 2021 , Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes 
Estratègics 
 

 

ACORDS 
 

Aprovar l'acta de la sessió que ha tingut lloc avui, dia 17 de juny de 2021. 
   

http://www.uab.cat/doc/Aprovacio-nou-laboratori-prestacio-servei-170621
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II.  Circulars, instruccions  

i altres resolucions d’àmbit general 
 
 
 

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

 

Instrucció 8/2021 del gerent de la UAB per la qual es fixen els criteris d’aplicació de les mesures recollides a la 

Resolució SLT/1762/2021, de 3 de juny, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut 
pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. [Document] 
 
 
 

  

http://www.uab.cat/doc/Instruccio_2021_08
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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 

H1035-60578-19873-UAB-Uroma 
Tor Vergata (cot Giulia Moretti 

Cursi)-2020 

UAB-Uroma tor Vergata (cot 
Giulia Moretti Cursi - doc 

Arqueologia)  

Giulia Moretti Cursi, UAB, 
Università di Roma tor 

Vergata  

01/09/2020 

H1035-41568-17252-Conveni de 

col·laboració docent entre la UAB 
i l'Institut d'Investigació 
Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL)  
(Prof. Vinculat Maria Terradas) 
(Anys 2020-2023)-2020 

Establir el marc de 

col·laboració entre la 
Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB) i Institut 
d'Investigació Biomèdica de 
Bellvitge (IDIBELL) en 
aspectes de col·laboració 
docent. 

  

Universitat Autònoma de 

Barcelona, Fundació Institut 
d’investigació Biomèdica de 
Bellvitge 

10/12/2020 

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 

H1035-57895-17859-Addenda al 
conveni de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona i la UAB 
per coordinar l'accés i consulta 
dels fons documentals de l'arxiu 

general de la DIBA-2020 

Addenda de pròrroga al 
conveni de col·laboració 
entre la Diputació de 
Barcelona  i la Universitat 
Autònoma de Barcelona, per 

coordinar l'accés i consulta 
dels fons documentals de 
l'arxiu general de la 
Diputació de Barcelona, en el 
marc de la recerca vinculada 
a l'estudi de la història 

contemporània de la llengua 

catalana 
  

Diputació de Barcelona, 
Universitat Autònoma de 
Barcelona 

22/12/2020 

H1035-58106-17986-Cessió de 
posició contractual del conveni, 
d'1 d'abril de 2012, entre la UAB 

i Idexx Laboratoris a favor de la 
Fundació Hospital Clínic 
Veterinari (FHCV)-2021 

El canvi de rector ha deixat 
pendent de signatura la 
cessió de posició contractual 

d'un conveni de  la UAB amb 
Idexx Laboratorios a favor 
de l'HCV. 
  

Universitat Autònoma de 
Barcelona 

01/02/2021 

H1035-58598-18448-Conveni de 
col·laboració docent entre la 

Universitat Autònoma de 
Barcelona i Centre de Visió per 
Computador (CVC) (Sr. Omar 

Romera) (Curs 2020-2021)-2021  

Conveni de col·laboració 
docent entre la UAB i el 

Centre de Visió per 
Computador (CVC) (Sr. 
Omar Romera) (Curs-2020-

2021)  

Universitat Autònoma de 
Barcelona, CENTRE DE 

VISIO PER COMPUTADOR 

19/04/2021 

H1035-58610-18460-Conveni de 
col·laboració entre la UAB i 

Osakidetza per a la realització de 
pràctiques de formació-2021 
  

Pràctiques curriculars  de 
Grau i Màster d'àmbit 

sanitari 

Osakidetza, Universitat 
Autònoma de Barcelona 

22/04/2021 

H1035-58462-18320-Conveni de 
col·laboració entre la UAB i 

l'Institut Joan Lluís Vives, per a la 
promoció i organització de la 
Lliga de Debat de Secundària i 
Batxillerat-2021 

Fomentar l'ús de la paraula 
entre l'estudiantat sota el 

format d'un enfrontament 
dialèctic entre diversos 
equips, en el qual s'ha de 
defensar una posició a favor 
o en contra sobre un tema 
d'actualitat, i on es valoren 
capacitats com el treball en 

equip, la solidesa de les 
argumentacions, la fluïdesa 
en la intervenció, i la 
correcció tant semàntica 
com formal 
  

Universidad Ceu Cardenal 
Herrera, Universitat 

Autònoma de Barcelona 

07/05/2021 
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Nom Abast Institucions Data de 
signatura 

H1035-59245-19080-Conveni de 
col·laboració entre la UAB i la 
UPC per a la celebració i difusió 
del dotzè concurs "Planter de 
Sondeigs i Experiments" (any 

2021)-2021 

El present conveni regula la 
col·laboració institucional i 
econòmica entre el 
Departament de 
Matemàtiques, la Facultat de 

Ciències i el Servei 
d'Estadística Aplicada de la 
UAB i la Facultat de 
Matemàtiques i Estadística 
de la UPC en la celebració i 
difusió del dotzè Concurs 

Planter de Sondeigs i 

Experiments (en endavant, 
el Concurs), convocat per al 
2021 
  

Universitat Politècnica de 
Catalunya, Universitat 
Autònoma de Barcelona 

28/05/2021 

H1035-59257-19091-Partnership 

Agreement between the 
Autonomous University of 
Barcelona and the University of 
Amsterdam-2021 

Establir un marc de 

col·laboració entre la UAB i 
la Universitat d’Amsterdam 
en la investigació de 
polítiques educatives, en el 
context del projecte 
REFORMED. 
  

Frans Oort/Universitat Van 

Amsterdam, Francisco Javier 
Lafuente Sancho/ Universitat 
Autònoma de Barcelona  

28/05/2021 

H1035-40793-16427-Convenio 
de colaboración entre la UAB y la 

ONCE (Organización Nacional de 
Ciegos Españoles), Delegación 
Territorial de Castilla y León-
2021 

Fer una activitat de recerca 
puntual (audiodescripció 

d'una sarsuela i focus group 
i qüestionari relatius a 
aquest experiment) en el 
marc dels projectes de 

recerca en curs de 
Transmedia Research Group 
(Departament de Traducció i 
d'Interpretació i d'Estudis de 
l'Àsia Oriental) i d'una tesi 
doctoral també en curs al 

mateix Departament 
(doctoranda Irene Hermosa 
Ramírez, director Miquel Edo 
Julià). 
  

Universitat Autònoma de 
Barcelona, (ONCE) 

Organización Nacional de 
Ciegos Españoles  

31/05/2021 

H1035-59756-19571-UAB-

Unitorino cot Jessica Perrero-
2021 

UAB-Uni Torino cot Jessica 

Perrero (doc en Química) 

Universitat Autònoma de 

Barcelona, UAB, Jessica 
Perrero, Universita degli 
Studi di 
Torino/02099550010, 
Universita degli studi di 
Torino/02099550010, 
Universita' degli studi di 

Torino/02099550010 
  

31/05/2021 

H1035-59342-19177-Conveni de 
col·laboració docent entre la UAB 
i el Centre de Recerca Ecològica i 

Aplicacions Forestals (CREAF) 

(Cursos 2020-2023)-2021 
  

Conveni de col·laboració 
docent UAB-CREAF 

Universitat Autònoma de 
Barcelona, Centro de 
Investigación Ecológica y 

Aplicaciones Forestales 

01/06/2021 
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Nom Abast Institucions Data de 
signatura 

H1035-58638-18472-Conveni de 
col·laboració docent entre la 
Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB) i la Universitat 
de Barcelona (UB) (Sr. Roberto 

Rubio Núñez)-2021 
  

Conveni col·laboració UAB i 
UB per tenir professor 
col·laborador a la UAB (Sr. 
Roberto Rubio Núñez)  

UB, Universitat Autònoma de 
Barcelona, Universidad de 
Barcelona Ministerio de 
Universidades e 
Investigación 

02/06/2021 

H1035-59817-19632-UAB-RENFE 
(DI-21)-2021 

UAB-RENFE (DI-21) 
Projectte  "Economía del 
Transporte Ferroviario: 
estructura tarifaria, 

disponibilidad al pago e 
impacto económico "doc en 
economia aplicada 
  

Universitat Autònoma de 
Barcelona, RENFE 

03/06/2021 

H1035-60408-19652-UAB-

STALICLA R&D SL-2021 

UAB-STALICLA R&D SL (DI-

29) PROJECTE "Exploration 
of the contribution of 
structural variation to 
neurodevelopmental 
disorders" Doc en genètica  

STALICLA R&D, S.L., UAB 03/06/2021 

H1035-41526-17221-Conveni 

marc de col·laboració entre la 
UAB i l'Ajuntament de Castellví 
de la Marca per a la creació del 
Campus d'Arqueologia UAB del 

Castellot de Castellví de la 
Marca-2021 

L'objecte d'aquest conveni 

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

l'Ajuntament de Castellví de 
la Marca en l'àmbit de la 
docència i de la recerca. 

L'objectiu específic del 
conveni és el foment de la 
col·laboració docent i 
científica entre ambdues 
institucions a través de la 
creació del Campus 

d'Arqueologia UAB del 
Castellot de Castellví de la 
Marca  

Ajuntament de Castellví de 

la Marca, Universitat 
Autònoma de Barcelona 

04/06/2021 

H1035-59816-19631-UAB-
Hvallhebron (Eddie Pradas)-2021 

Estada recollida dades Eddi 
Pradas Grarcia - doc en 
biomedicina 

VHIR, UAB, UAB, Universitat 
Autònoma de Barcelona, 
Fundació Hospital 

Universitari Vall d’Hebron 
Institut de Recerca  

04/06/2021 

H1035-60416-19671-UAB-ESC 
La Maquinista-2021 

UAB-ESC La Maquinista 
estada recollida dades tesi 
Clara Vilaboa Saenz de 

Lubiano (doc en Educació)  

Universitat Autònoma de 
Barcelona, Consorci 
d'Educació de Barcelona 

07/06/2021 

H1035-60498-19791-UAB-Hosp 
Sant Pau (estada Leticia 
Alserawan de Lamo)-2021 

UAB-Hosp Sant Pau (estada 
Leticia Alserawan de Lamo) 
doc inmunologia 
  

Fundació Institut de Recerca 
de l'Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau 

09/06/2021 
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Nom Abast Institucions Data de 
signatura 

H1035-58405-18238-Conveni 
entre l'Ajuntament de Mollet del 
Vallès, l'Ajuntament de Sant 
Cugat del Vallès, el CCVOC, el 
CCVOR i la UAB. Creació de la 

"Càtedra en Emprenedoria i 
Innovació Social"-2021 

Conveni entre l'Ajuntament 
de Mollet del Vallès, 
l'Ajuntament de Sant Cugat 
del Vallès, el Consell 
Comarcal del Vallès  

Occidental, el Consell 
Comarcal del Vallès Oriental 
i la UAB per a la creació de 
la "Càtedra en Emprenedoria 
i Innovació Social"  
  

Ajuntament de Mollet del 
Vallès, Consell Comarcal del 
Vallès Occidental (CCVOC), 
Consell Comarcal del Vallès 
Oriental (CCVOR), 

Ajuntament de Sant Cugat 
del Vallès, Universitat 
Autònoma de Barcelona 

11/06/2021 

H1035-60480-19773-Pròrroga 
conveni (doctorat conjunt 
bioinformàtica)-2021 

Pròrroga conveni (doctorat 
conjunt bioinformàtica) 
pròrroga fins curs 24-25 

Fundació Universitària 
Balmes. Universitat de Vic-
UCC, Fundació Universitat 
Oberta de Catalunya, 
Universitat de Lleida CCT, 
Universitat de Girona, 

Universitat Politècnica de 
Catalunya, Universitat 
Autònoma de Barcelona  

16/06/2021 

H1035-60518-19812-UAB-
Springer-Biesa dp diabetis 2020-
2021 adenda-2021  

UAB-Springer-Biesa dp 
diabetis 2020-2021 adenda 
3794-3 

DocuSign\ 21/06/2021 

h1035-60577-19872-Cot UAB-
urennes2 (Alba Anaya)-2021 

Cot UAB-urennes2 (Alba 
Anaya Domínguez - doc com 
audiovisual i publicitat) 

  

Alba Anaya Domínguez, 
UAB, Université Rennes 2 

22/06/2021 
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IV.  Estructures bàsiques  
i participació en altres centres 

 

 
IV.1. Centres d’estudis i de recerca (CER) 

[tornar a l’índex] 

 
Supressió del Centre d’Estudis i de Recerca en Nanociència i Nanotecnologia, segons l’acord 64/2021, de 2 

de juny, del Consell de Govern 
 

 
 

IV.2. Serveis  
[tornar a l’índex] 

 
Canvi de denominació del Servei de Genòmica i Bioinformàtica que passa denominar-se Servei de 

Genòmica, a partir de l’acord 09/2021, de 17 de juny, de la Comissió de Ttransferència de Coneixements i Projectes 
Estratègics 
 
 
Creació del laboratori de prestació de serveis amb la denominació “Multi-omics –Bioinformatics Core 
Facility (MBC)”, a partir de de l’acord 10/2021, de 17 de juny, de la Comissió de Ttransferència de Coneixements 

i Projectes Estratègics 
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V.   Nomenaments  
i cessaments 

 
 
V.1. Equip de govern i equip de suport   

[tornar a l’índex] 

 

V.1.1. Nomenaments  
 
Resolució del rector, de 30 de juny de 2021, per la qual nomena la senyora Carmen Ruiz Bueno coordinadora 
per al desenvolupament professional del PDI. 

 
 
 

 
V.2. Facultats i Escoles  

[tornar a l’índex] 

V.2.1. Nomenaments  
 
Resolució del rector, de 8 de juny de 2021, per la qual nomena el senyor Xavier Bardina Simorra coordinador 
d’Estudis del Grau de Ciències de la Facultat de Ciències, amb efectes del dia 1 de gener de 2021. 
 
Resolució del rector, de 8 de juny de 2021, per la qual nomena el senyor Pau Ferrer Alegre coordinador de la 
Menció en Biotecnologia de Processos del Grau en Biotecnologia de la Facultat de Biociències, amb efectes del dia 1 

de gener de 2021. 

 
Resolució del rector, de 8 de juny de 2021, per la qual nomena el senyor Xavier Fontich Vicens coordinador 
de Pràctiques del Grau d’Educació Primària de la Facultat de Ciències de l’Educació, amb efectes del dia 1 de gener 
de 2021. 
 
Resolució del rector, de 8 de juny de 2021, per la qual nomena la senyora Georgeta Ion vicedegana 

d’Estudiants i d’Internacionalització de la Facultat de Ciències de l’Educació, amb efectes del dia 1 de gener de 2021. 
 
Resolució del rector, de 8 de juny de 2021, per la qual nomena la senyora Lurdes Martínez Mínguez 
vicedegana d’Estudis de Grau de la Facultat de Ciències de l’Educació, amb efectes del dia 1 de gener de 2021. 
 
Resolució del rector, de 8 de juny de 2021, per la qual nomena el senyor Marc Torrent Burgas coordinador 

d’Estudis del Grau en Biotecnologia de la Facultat de Biociències, amb efectes del dia 1 de juny de 2021. 
 

Resolució per delegació del rector, de 8 de juny de 2021, per la qual es nomena el senyor Xavier Bardina 
Simorra coordinador de Facultat de Projectes Estratègics de la Facultat de Ciències, amb efectes del dia 1 de gener 
de 2021. 
 
Resolució per delegació del rector, de 10 de juny de 2021, per la qual es nomena el senyor Héctor Sala 

Lorda coordinador 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, de 13 de juny de 2021, per la qual es nomena la senyora Ingrid Agud 
Morell responsable de Polítiques d’Igualtat de la Facultat de Ciències de l’Educació, amb efectes del dia 1 de gener 
de 2021. 
 

Resolució per delegació del rector, de 13 de juny de 2021, per la qual es nomena la senyora Digna Maria 
Couso Lagarón adjunta al Màster Formació del Professorat especialitat Biologia, Química i Física de la Facultat de 
Ciències de l’Educació, amb efectes del dia 1 de gener de 2021. 

 
Resolució per delegació del rector, de 13 de juny de 2021, per la qual es nomena el senyor Joaquín Gairín 
Sallán coordinador d’Estudis del Màster Interuniversitario de Dirección y Gestión de Centros Educativos de la 

Facultat de Ciències de l’Educació, amb efectes del dia 1 de gener de 2021. 
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Resolució per delegació del rector, de 13 de juny de 2021, per la qual es nomena la senyora Patricia Olmos 
Rueda coordinadora per a la millora del TFG de la Facultat de Ciències de l’Educació, amb efectes del dia 1 de gener 
de 2021. 

 
Resolució per delegació del rector, de 13 de juny de 2021, per la qual es nomena el senyor David Rodríguez 
Gómez coordinador de Pràctiques Internacionals de la Facultat de Ciències de l’Educació, amb efectes del dia 1 de 
gener de 2021. 
 
Resolució per delegació del rector, de 13 de juny de 2021, per la qual es nomena la senyora Josefina Sala 

Roca coordinadora local del Màster Interuniversitari d’Estudis del Discurs: Comunicació, Societat i Aprenentatge de 
la Facultat de Ciències de l’Educació, amb efectes del dia 1 de gener de 2021. 
 
Resolució per delegació del rector, de 28 de juny de 2021, per la qual es nomena la senyora Laia Viladot 
Vallverdú coordinadora de Mobilitat d’Estudis de la Facultat de Ciències de l’Educació, amb efectes del dia 1 de 

gener de 2021. 
 

V.2.2. Cessaments  
 
Resolució del rector, de 8 de juny de 2021, per la qual el senyor Xavier Fontich Vicens cessa com a 
subcoordinador de Pràctiques de Primària de la Facultat de Ciències de l’Educació, amb efectes del dia 31 de 
desembre de 2020. 

 
Resolució del rector, de 8 de juny de 2021, per la qual la senyora Georgeta Ion cessa com a vicedegana 
d’Estudiants i de Mobilitat de la Facultat de Ciències de l’Educació, amb efectes del dia 31 de desembre de 2020.  
 
Resolució del rector, de 8 de juny de 2021, per la qual la senyora Lurdes Martínez Mínguez cessa com a 
vicedegana d’Estudis de la Facultat de Ciències de l’Educació, amb efectes del dia 31 de desembre de 2020. 
 

Resolució del rector, de 8 de juny de 2021, per la qual el senyor Jaume Piñol Ribas cessa com a coordinador 
d’Estudis del Grau en Biotecnologia de la Facultat de Biociències, amb efectes del dia 31 de maig de 2021. 
 
Resolució per delegació del rector, de 13 de juny de 2021, per la qual la senyora Digna Maria Couso Lagarón 
cessa com a adjunta al Màster Formació del Professorat especialitat Biologia, Geologia i Física de la Facultat de 
Ciències de l’Educació, amb efectes del dia 31 de desembre de 2020. 

 
Resolució per delegació del rector, de 13 de juny de 2021, per la qual el senyor Joaquín Gairín Sallán cessa 
com a coordinador d’Estudis del Màster en Direcció i Gestió de Centres Educatius de la Facultat de Ciències de 
l’Educació, amb efectes del dia 31 de desembre de 2020. 
 
Resolució per delegació del rector, de 13 de juny de 2021, per la qual el senyor David Rodríguez Gómez 
cessa com a coordinador d’Intercanvis dels Graus en Educació Infantil, Pedagogia i Educació Social de la Facultat de 

Ciències de l’Educació, amb efectes del dia 31 de desembre de 2020. 
 

Resolució per delegació del rector, de 13 de juny de 2021, per la qual la senyora Josefina Sala Roca cessa 
com a coordinadora del Màster Interuniversitari d’Estudis del Discurs: Comunicació, Societat i Aprenentatge de la 
Facultat de Ciències de l’Educació, amb efectes del dia 31 de desembre de 2020. 
 
Resolució per delegació del rector, de 13 de juny de 2021, per la qual la senyora Laia Viladot Vallverdú 

cessa com a coordinadora d’Intercanvis del Grau en Educació Primària de la Facultat de Ciències de l’Educació, amb 
efectes del dia 31 de desembre de 2020. 
 
 
 

V.3. Departaments   
[tornar a l’índex] 

V.3.1. Nomenaments  
 

Resolució del rector, de 8 de juny de 2021, per la qual nomena el senyor Ferran Izquierdo Brichs coordinador 
de la Unitat de Dret Internacional Públic i de Relacions Internacionals del Departament de Dret Públic i de Ciències 
Historicojurídiques, amb efectes del dia 7 d’abril de 2021. 
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Resolució del rector, de 8 de juny de 2021, per la qual nomena la senyora Roser Masgrau Juanola 
coordinadora de la Unitat de Bioquímica de Medicina del Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular, amb 
efectes del dia 19 de maig de 2021. 

 
Resolució del rector, de 8 de juny de 2021, per la qual nomena el senyor Jose Ramon Palacio Cornide 
coordinador de la Unitat d’Immunologia del Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d’Immunologia, amb 
efectes del dia 1 de gener de 2021. 
 
Resolució per delegació del rector, de 10 de juny de 2021, per la qual es nomena el senyor Ignasi Fernandez 

Terricabras cap de la Unitat d’Història Moderna del Departament d’Història Moderna i Contemporània, amb efectes 
del dia 1 de gener de 2021. 
 
Resolució per delegació del rector, de 10 de juny de 2021, per la qual es nomena el senyor Martí Marin 
Corbera cap de la Unitat d’Història Contemporània del Departament d’Història Moderna i Contemporània, amb 

efectes del dia 1 de gener de 2021. 
 

Resolució per delegació del rector, de 10 de juny de 2021, per la qual es nomena la senyora Gemma Paris 
Romia coordinadora de la Unitat de Didàctica de les Arts Plàstiques del Departament de Didàctica de l’Expressió 
Musical, Plàstica i Corporal, amb efectes del dia 1 de gener de 2021. 
 
Resolució per delegació del rector, de 10 de juny de 2021, per la qual es nomena el senyor Josep Puigsech 
Farràs coordinador dels Treballs de Fi de Grau (TFG) del Departament d’Història Moderna i Contemporània, amb 
efectes del dia 1 de gener de 2021. 

 
Resolució per delegació del rector, d’11 de juny de 2021, per la qual es nomena el senyor Diego Castro 
Ceacero coordinador de l’Especialitat del Mure del Departament de Pedagogia Aplicada, amb efectes del dia 1 de 
gener de 2021. 
 

Resolució per delegació del rector, d’11 de juny de 2021, per la qual es nomena la senyora Teresa Giménez 

Candela coordinadora de la Unitat de Dret Romà del Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques, 
amb efectes del dia 1 de gener de 2021. 
 
Resolució per delegació del rector, d’11 de juny de 2021, per la qual es nomena el senyor Oscar Molina 
Romo coordinador de Professorat del Departament de Sociologia, amb efectes del dia 1 de gener de 2021. 
 
Resolució per delegació del rector, d’11 de juny de 2021, per la qual es nomena la senyora Sara Moreno 

Colom vocal de la Revista Papers del Departament de Sociologia, amb efectes del dia 1 de gener de 2021. 
 
Resolució per delegació del rector, de 21 de juny de 2021, per la qual es nomena la senyora Silvia Martínez 
García coordinadora d’Intercanvis de l’Àrea de Musicologia del Departament d’Art i de Musicologia, amb efectes del 
dia 1 de gener de 2021. 
 
Resolució per delegació del rector, de 28 de juny de 2021, per la qual es nomena el senyor Manuel Antonio 

Castiñeiras González coordinador de Comunicació del Departament d’Art i de Musicologia, amb efectes del dia 1 
de gener de 2021. 
 
 

V.3.2. Cessaments  
 
Resolució del rector, de 8 de juny de 2021, per la qual el senyor Enrique Claro Izaguirre cessa com a 
coordinador de la Unitat de Bioquímica de Medicina del Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular, amb 
efectes del dia 18 de maig de 2021. 
 
Resolució del rector, de 8 de juny de 2021, per la qual el senyor Oriol Costa Fernández cessa com a 

coordinador de la Unitat de Dret Internacional Públic i de Relacions Internacionals del Departament de Dret Públic i 
de Ciències Historicojurídiques, amb efectes del dia 6 d’abril de 2021. 
 

Resolució per delegació del rector, de 10 de juny de 2021, per la qual la senyora Maria Antonia Martí 
Escayol cessa com a coordinadora del Programa Erasmus (IN/OUT) del Departament d’Història Moderna i 
Contemporània, amb efectes del dia 31 de desembre de 2020. 
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Resolució per delegació del rector, de 10 de juny de 2021, per la qual la senyora Mar Morón Velasco cessa 
com a coordinadora de la Unitat de Didàctica de les Arts Plàstiques del Departament de Didàctica de l’Expressió 
Musical, Plàstica i Corporal, amb efectes del dia 31 de desembre de 2020. 

 
Resolució per delegació del rector, de 14 de juny de 2021, per la qual la senyora Raquel Moral Cabrera 
cessa com a coordinadora de la Unitat de Fisiologia Mèdica-Medicina del Departament de Biologia Cel·lular, de 
Fisiologia i d’Immunologia, amb efectes del dia 31 de desembre de 2020. 
 
 

 

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

 

V.4.1. Nomenaments  
 
Resolució del rector, de 8 de juny de 2021, per la qual nomena la senyora Esther Zapater Duque, secretària 
general, representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al Patronat d ela fundació Autònoma Solidària (FAS). 

 
Resolució del rector, de 21 de juny de 2021, per la qual nomena la senyora Rosa Maria Sebastián Pérez, 
vicerectora d’Innovació i de Projectes Estratègics, representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a la 
Comissió Sectorial de l’ASCAMM. 
 

V.4.2. Cessaments  
 
Resolució del rector, de 17 de juny de 2021, per la qual el senyor Jaume Tintoré Balasch cessa com a persona 
designada en representació de la Universitat Autònoma de Barcelona al Consell de govern del Consorci de Serveis 
Universitaris de Catalunya (CSUC). 
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VI.  Convocatòries  
i resolucions de places 

 
 
VI.1. Personal acadèmic i personal investigador en formació 

[tornar a l’índex] 

 

VI.1.1. Convocatòries  
 
Resolució del rector i de la directora gerent de l’Institut Català de la Salut, de 4 de juny de 2021, per la 
qual es convoquen concursos públics per l’accés a places d’agregat o agregada en règim de contracte laboral per 

ocupar places assistencials bàsiques vinculades a l’Institut Català de la Salut (DOGC núm. 8443, de 25 de juny de 
2021): 

 

Nombre de places: 1 

Referència: AL/21/499 

Identificador de la plaça: AAG00514 

Categoria de la plaça: Agregat o agregada 

Departament: Medicina 

Àrea: Medicina 

Especialitat: Nefrologia 

Perfil docent: 
Medicina i cirurgia III (nefrologia), 
Fisiopatologia i patologia clínica (nefrologia) 

Perfil investigador: Transplantament renal 

Destí: Hospital Universitari Vall d’Hebron 

 

Nombre de places: 1 

Referència: AL/21/500 

Identificador de la plaça: AAG00504 

Categoria de la plaça: Agregat o agregada 

Departament: Medicina 

Àrea: Medicina 

Especialitat: Neurologia 

Perfil docent: Medicina i cirurgia IV (neurologia) 

Perfil investigador: Neuroimmunologia 

Destí: Hospital Universitari Vall d’Hebron 

 
Resolució del rector, d’11 de juny de 2021, per la qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública de places de personal 
docent i investigador per a l’any 2021, segons es detalla (DOGC núm. 8443, de 25 de juny de 2021): 

 
A) Torn lliure. 
 

1.- Cos/Categoria: Cossos docents Universitaris: Titular d'universitat 
Nombre de places: 41 
 
2.- Cos/Categoria: Professor/a agregat/da o Cossos Docents Universitaris: Titular 
d'universitat 
Nombre de places: 16 
 

3.-Cos/Categoria: Professor/a agregat/da ISSN 1988-298X 
https://www.gencat.cat/dogc DL B 38014-2007 1/2 Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya Núm. 8443 - 25.6.2021 CVE-DOGC-A-21168001-2021 
Nombre de places: 12 
 

4.- Cos/Categoria: Cossos Docents Universitaris: Titular d'Universitat o Professor/a 

Agregat/da. Places reservades a personal investigador que hagi finalitzat el 
Programa Ramón i Cajal i hagi obtingut el certificat I3 o d'altres programes 
d'excel·lència, nacionals o internacionals i que hagin obtingut el certificat I3. 
Nombre de places: 13 
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5.- Cos/Categoria: Director/a d'Investigació 
Nombre de places: 2 

 
B) Promoció interna, no afectades per la taxa de reposició. (Article 62.2 de la Llei 
Orgànica 6/2001 de 21 de desembre d'universitats i article 47.5 de la Llei 
d'Universitats de Catalunya, amb la redacció donada per la Llei 5/2017, del 28 de 
març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació 
i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en 

establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades 
envasades i sobre emissions de diòxid de carboni). 
 
1.- Cos/Categoria: Catedràtic/a d'universitat 
Nombre de places: 19 

 
2.- Cos/Categoria: Catedràtic/a laboral 

Nombre de places: 15 
 
 

VI.1.2. Resolucions  
 

Resolució del rector, de 3 de juny 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. 8431, d’11 de juny de 2021): 
 

Referència: AL/20/488 

Nombre de places: 1 

Categoria: Agregat o agregada 

Departament al qual està 

adscrita: 
Psicologia Clínica i de la Salut 

Àrea de coneixement o 
especialitat: 

Personalitat, Avaluació i Tractament 
Psicològic 

Adjudicació: Lorena Chanes Puiggros 

 

Resolució del rector, de 9 de juny de 2021, per la qual es dona conclòs el procediment i declara deserta la plaça 
de professor lector de referència UAB-LE-9076 del Departament d’Economia i d’Història Econòmica, de l’àmbit de 
coneixement de Fonaments de l’Anàlisi Econòmica (DOGC núm. 8440, de 21 de juny de 2021). 
 
Resolució del rector, de 16 de juny 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 (DOGC núm. 8444, de 28 de juny de 2021): 
 

Referència: UAB-LE-120013 

Nombre de places: 1 

Categoria: Lector/a / Tenure-eligible lecturer 

Departament: Ciència Animal i del Aliments 

Àmbit de coneixement: Nutrition and Food Science 

Adjudicació: Carolina Ripollés Àvila 

 
Resolució del rector, de 16 de juny 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 (DOGC núm. 8444, de 28 de juny de 2021): 
 

Referència: UAB-LE-120002 

Nombre de places: 1 

Categoria: Lector/a / Tenure-eligible lecturer 

Departament: Filologia Anglesa i Germanística 

Àmbit de coneixement: American Literaure 

Adjudicació: Nicholas Livingston Spengler 

 

Resolució del rector i de la directora gerent de l’Institut Català de la Salut, de 16 de juny de 2021, per la 

qual es nomena el senyor Albert Selva O’Callaghan catedràtic d’universitat del Departament de Medicina, en l’àrea 
de coneixement de Medicina especialitat de Medicina Interna, amb destí a l’Hospital Universitari Vall d’Hebron (BOE 
núm. 151, de 25 de juny de 2021). 
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Resolució del rector, de 28 de juny 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 de talla (DOGC núm. 8451, de 6 de juny 
de 2021): 

 

Referència: UAB-LE120003 

Nombre de places: 1 

Categoria: Lector/a / Tenure-eligible lecturer 

Departament: Economia Aplicada 

Àmbit de coneixement: Economia aplicada 

Adjudicació: Riccardo Turati 

 
Resolució del rector, de 28 de juny de 2021, per la qual es fa públic el nomenament de la senyora Maria Soledad 
Martos Arias com a professora titular d’universitat del Departament de Biologia Animal, Biologia Vegetal i d’Ecologia 

en l’àrea de coneixement de Fisiologia Vegetal (BOE núm. 162, de 8 de juliol de 2021). 
 

Resolució del rector, de 29 de juny de 2021, per la qual s’accepta la renúncia de l’adjudicació del contracte de 
professorat lector, amb referència UAB-LE120010, de l'àmbit de coneixement Psicologia Evolutiva i de l'Educació, 
resolució de 21 de desembre de 2020, publicada al DOGC núm. 8313 de data 12 de gener de 2021 i es fa pública 
l’adjudicació del contracte de professor lector, amb referència UAB-LE-120010, de l'àmbit de coneixement de 
Psicologia Evolutiva i de l'Educació, convocat per resolució de 21 de desembre de 2020, dintre del marc del Pla Serra 
Húnter, a la segona persona candidata per ordre de prelació a la senyora Marta Flores Coll (DOGC núm. 8451, de 6 
de juny de 2021). 

 
Resolució del rector, de 29 de juny de 2021, per la qual es fa públic el nomenament de la senyora Neus Vidal 
Barrantes com a catedràtica d’universitat del Departament de Psicologia Clínica i de la Salut en l’àrea de coneixement 
de Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic (BOE núm. 162, de 8 de juliol de 2021). 
 
Resolució del rector, de 30 de juny de 2021, per la qual s’anul·la la Resolució de 4 de maig de 2021 referent a 

la convocatòria 2021-D-FC-CD-6 per la qual es convoquen concursos públics per a l’accés a places de cossos docents 
universitaris de professor titular d’universitat, en concret dues places de professor titular, una amb referencia 
TU/21/41 de l'àrea de coneixement de Bioquímica i Biologia Molecular i l'altra amb referència TU/21/42 de l'àrea de 
coneixement de Genètica, corresponent a l'oferta pública d'ocupació de 2020 (BOE núm. 163, de 9 de juliol de 
2021). 
 
 

 
 

VI.2. Personal d’administració i serveis 
[tornar a l’índex] 

 

VI.2.1. Convocatòries  
 

Resolució del vicerector d’Organització, per autorització del rector, de 8 de juny de 2021, per la qual es 
convoca concurs específic, pel torn de trasllat i/o promoció, per a la provisió de 6 places de l’escala administrativa, 
segons es detalla: 
 

Codi Nivell Denominació Destinació Horari (teòric) 

F05575 C1 22.1 
Secretari o 

Secretària de 
direcció 

Direcció de l’Àrea de Gestió de la Recerca 09:00 – 17:00 

F04799 C1 22.1 
Secretari o 

Secretària de 

direcció 

Direcció de l’Oficina de Gestió de la Informació i 
de la Documentació 

09:00 – 17:00 

F01363 C1 22.1 
Secretari o 

Secretària de 
direcció 

Vicegerència d’Economia 09:00 – 17:00 

F05133 C1 22.1 

Secretari o 

Secretària de 
direcció 

Deganat de la Facultat de Biociències 09:00 – 17:00 

F01543 C1 22.1 
Secretari o 

Secretària de 
direcció 

Deganat de la Facultat de Ciències de la 
Comunicació 

09:00 – 17:00 
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F01081 C1 22.1 
Administratiu o 
Administrativa 

responsable 

Unitat d’Ingressos de l’Àrea d’Economia i 
Finances 

09:00 – 17:00 

 
Resolució del vicerector d’Organització, per autorització del rector, de 8 de juny de 2021, per la qual es 
convoca concurs intern de trasllat i/o promoció, per a la provisió de 5 places d’auxiliar de serveis (personal labortl 
grup 4), segons es detalla: 

 

Codi Grup CLT Destinació Horari 

L00405 4 P SLiPI Veterinària – Administració de Veterinària 14:00 – 21:00 

L00323 4 P 
SLiPI Facultat d’Economia i Empresa – Administració de Centre 

d’economia i empresa 
14:30 – 21:30 

L00117 4 P SLiPI Rectorat – Administració de Serveis i Projectes Específics 08.00 – 15.00 

L00995 4 P 
SLiPI Lletres i Psicologia – Administració de Centre de Lletres i de 

Psicologia 
14:30 – 21:30 

L00267 4 P 
SLiPI Ciències i Biociències – Administració de Ciències i 

Biociències 
09:00 – 17:00 

 
Resolució del vicerector d’Organització, per autorització del rector, de 28 de juny de 2021, per la qual es 

convoca concurs intern de trasllat i/o promoció, per a la provisió d’una plaça de responsable de servei (personal 
laboral, grup 1), segons es detalla: 
 

Codi Grup CLT Destinació Horari 

L01015 1 K 
Àrea de Planificació de Sistemes d’Informació 

Unitat de Coordinació 
De 9:00 a 17:00 

 
 

VI.2.2. Resolucions  
 
Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, d’1 de juny de 2021, per 
la qual cessa i deixa sense efectes el nomenament de la senyora Maria del Mar Calderón Lamas de funcionària 
interina de l’escala administrativa (C1.16). 
 
Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, d’1 de juny de 2021, per 

la qual cessa i deixa sense efectes el nomenament del senyor Albert Fuentes Rodríguez de funcionari interí de l’escala 
administrativa (C1.16). 
 
Resolució del vicegerent de Persones, per autorització del rector, de 4 de juny 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 (subgrup A2), i es declara deserta la plaça amb identificador F05855 de gestor o gestora d’orientació 
professional amb destinació a la Unitat d’Orientació, Pràctiques i Inserció Laboral del Servei d’Ocupabilitat. 

 

Resolució del vicegerent de Persones, per autorització del rector, de 4 de juny de 2021, per la qual es 
resol el procés selectiu per a la provisió de 5 places d’administratiu o d’administrativa especialista, subgrup C1, 
segons es detalla: 
 

1. Adjudicar, en el torn de promoció, la plaça d’administratiu o d’administrativa especialista amb destinació a 
l’Àrea d’Economia i Finances (codi F04825), a la senyora Montserrat Moya Sáez. 

 
2. Adjudicar, en el torn de promoció, la plaça d’administratiu o d’administrativa especialista amb destinació a 

la Unitat de Promoció – Punt d’informació de la Plaça Cívica de l’Àrea de Comunicació i Promoció (codi 
F00375), al senyor José Manuel Sánchez Barea. 

 
3. Adjudicar, en el torn de promoció, la plaça d’administratiu o d’administrativa especialista amb destinació a 

la Unitat de Promoció – Punt d’Informació de la Plaça Cívica de l’Àrea de Comunicació i Promoció (codi 
F04257), a la senyora Violeta Masegosa Álvarez. 

 
4. Adjudicar, en el torn de promoció, la plaça d’administratiu o d’administrativa especialista amb destinació a 

la Unitat de Nòmines de l’Àrea de Gestió de Persones (codi F04861), al senyor Enrique Molina Ramírez. 
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Resolució del vicegerent de Persones, per autorització del rector, de 10 de juny de 2021, per la qual es 
resol la convocatòria de concurs intern de trasllat i/o promoció, per a la provisió de 8 places de tècnic o tècnica 
especialista de laboratori (personal laboral grup 3), segons es detalla: 

 
1. Adjudicar, en el torn de trasllat, la plaça amb codi L00889 del Departament de Genètica i de Microbiologia, 

a la senyora Verònica Melgarejo Bermúdez. 
 

2. Adjudicar, en el torn de trasllat, la plaça amb codi L00867 del Departament de Biologia Animal, Vegetal i 
d ́Ecologia a la senyora Meritxell Teresa Puig Ferrer. 

 
3. Adjudicar, en el torn de trasllat, la plaça amb codi L02785 del Departament de Farmacologia, Terapèutica i 

Toxicologia  al senyor Ángel Vázquez Lázaro. 
 

4. Adjudicar, en el torn de trasllat, la plaça amb codi L00859 del Departament de Bioquímica i de Biologia 

Molecular a la senyora Lourdes Alarcón Sánchez. 
 

5. Adjudicar, en el torn de trasllat, la plaça amb codi L00925 del Departament de Medicina i Cirurgia Animals 
a la senyora Tamara Rivero Balsera. 
 

6. Adjudicar, en el torn de trasllat, la plaça amb codi L00919 del Departament de Sanitat i Anatomia Animals 
a la senyora Carolina Gómez Romero. 
 

7. Adjudicar, en el torn de trasllat, la plaça amb codi L00911 del Departament de Ciència Animal i dels Aliments 

a la senyora Anna Garrit Antúnez. 
 

8. Adjudicar, en el torn de trasllat, la plaça amb codi L04547 del Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia 
i d ́Immunologia al senyor Jonatan Lucas Laderas. 

 

Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, de 14 de juny de 2021, 

per la qual el senyor Francisco Fernández Díaz cessa i es deixa sense efecte el contracte d’obra o servei determinat 
de temps parcial, per prestar serveis a la Biblioteca de Ciències Socials. 
 
Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, de 14 de juny de 2021, 
per la qual el senyor Albert Martorell Álvarez cessa i es deixa sense efecte el contracte d’obra o servei determinat 
de temps parcial, per prestar serveis a la Unitat Tècnica i de Projectes del Servei de Biblioteques. 
 

Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, de 14 de juny de 2021, 
per la qual el senyor Antonio Pérez Galera cessa i es deixa sense efecte el contracte d’obra o servei determinat de 
temps parcial, per prestar serveis a la Biblioteca d’Humanitats. 
 
Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, de 14 de juny de 2021, 
per la qual la senyora Nieves Adalid Gavilán cessa i es deixa sense efecte el contracte d’obra o servei determinat de 
temps parcial, per prestar serveis a la Biblioteca de Ciències Socials. 

 
Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, de 14 de juny de 2021, 
per la qual el senyor Lluís Merlos Gómez cessa i es deixa sense efecte el contracte d’obra o servei determinat de 
temps parcial, per prestar serveis a la Biblioteca d’Humanitats. 
 
Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, de 14 de juny de 2021, 

per la qual es concedeix a la senyora Anna Coll Asensio, personal laboral (LG3L), l’excedència voluntària per interès 
particular, amb efectes del dia 1 de setembre de 2021 i fins al dia 1 de setembre de 2023. 
 
Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, de 14 de juny de 2021, 
per la qual la senyora Paula Martinconi cessa i es deixa sense efecte el contracte d’obra o servei determinat de 
temps parcial, per prestar serveis a la Unitat Tècnica i de Projectes del Servei de Biblioteques. 
 

Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, de 14 de juny de 2021, 
per la qual el senyor Xavier Carilla Zamora cessa i es deixa sense efecte el contracte d’obra o servei determinat de 

temps parcial, per prestar serveis a la Biblioteca de Ciència i Tecnologia. 
 
Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, de 14 de juny de 2021, 
per la qual la senyora Esther Vilavendrell Tercero cessa i es deixa sense efecte el contracte d’obra o servei determinat 
de temps parcial, per prestar serveis a la Biblioteca de Ciències Socials. 
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Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, de 14 de juny de 2021, 
per la qual la senyora Marta Villagrasa Pérez cessa i  es deixa sense efecte el contracte d’obra o servei determinat 

de temps parcial, per prestar serveis a la Biblioteca de Ciències Socials. 
 
Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, de 14 de juny de 2021, 
per la qual la senyora Maria Àngels Parés Roura cessa i es deixa sense efecte el contracte d’obra o servei determinat 
de temps parcial, per prestar serveis a la Biblioteca de Medicina. 
 

Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, de 14 de juny de 2021, 
per la qual la senyora Montserrat Lisa i del Pino cessa i es deixa sense efecte el contracte d’obra o servei determinat 
de temps parcial, per prestar serveis a la Biblioteca de Ciències Socials. 
 
Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, de 14 de juny de 2021, 

per la qual el senyor Joel Pardo Giral cessa i es deixa sense efecte el contracte d’obra o servei determinat de temps 
parcial, per prestar serveis a la Biblioteca d’Humanitats. 

 
Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, de 14 de juny de 2021, 
per la qual la senyora Cristina Sala Riba cessa i es deixa sense efecte el contracte d’obra o servei determinat de 
temps parcial, per prestar serveis a la Biblioteca de Medicina. 
 
Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, de 14 de juny de 2021, 
per la qual el senyor Martí Berlanga Mascuñán cessa i es deixa sense efecte el contracte d’obra o servei determinat 

de temps parcial, per prestar serveis a la Biblioteca de Ciència i Tecnologia. 
 
Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, de 14 de juny de 2021, 
per la qual la senyora Maria Romera Antich cessa i es deixa sense efecte el contracte d’obra o servei determinat de 
temps parcial, per prestar serveis a la Unitat Tècnica i de Projectes del Servei de Biblioteques. 

 

Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, de 14 de juny de 2021, 
per la qual la senyora Fàtima Samaranch Domènech cessa i es deixa sense efecte el contracte d’obra o servei 
determinat de temps parcial, per prestar serveis a la Biblioteca de Ciències Socials. 
 
Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, de 14 de juny de 2021, 
per la qual el senyor Adrià Oltra Bernal cessa i es deixa sense efecte el contracte d’obra o servei determinat de 
temps parcial, per prestar serveis a la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General. 

 
Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, de 14 de juny de 2021, 
per la qual el senyor José Javier Izquierdo Pizarro cessa i es deixa sense efecte el contracte d’obra o servei determinat 
de temps parcial, per prestar serveis a la Biblioteca de Veterinària. 
 
Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, de 14 de juny de 2021, 
per la qual el senyor Germán Hereu Ferrer cessa i es deixa sense efecte el contracte d’obra o servei determinat de 

temps parcial, per prestar serveis a la Biblioteca de Veterinària. 
 
Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, de 14 de juny de 2021, 
per la qual el senyor Oriol Ruiz López cessa i es deixa sense efecte el contracte d’obra o servei determinat de temps 
parcial, per prestar serveis a la Biblioteca d’Humanitats. 
 

Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, de 14 de juny de 2021, 
per la qual la senyora Olímpia Serra González cessa i es deixa sense efecte el contracte d’obra o servei determinat 
de temps parcial, per prestar serveis a la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General. 
 
Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, de 14 de juny de 2021, 
per la qual la senyora Susana Herrero de Marcos cessa i es deixa sense efecte el contracte d’obra o servei determinat 
de temps parcial, per prestar serveis a la Biblioteca de Ciències Socials. 

 
Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, de 14 de juny de 2021, 

per la qual la senyora Rosa Velilla Coll cessa i es deixa sense efecte el contracte d’obra o servei determinat de temps 
parcial, per prestar serveis a la Biblioteca de Medicina de la Vall d’Hebron. 
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Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, de 14 de juny de 2021, 
per la qual la senyora Rita Carrera Pérez cessa i es deixa sense efecte el contracte d’obra o servei determinat de 
temps parcial, per prestar serveis a la Biblioteca d’Humanitats. 

 
Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, de 14 de juny de 2021, 
per la qual el senyor Jordi Sarra Manchón cessa i es deixa sense efecte el contracte d’obra o servei determinat de 
temps parcial, per prestar serveis a la Biblioteca d’Humanitats. 
 
Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, de 14 de juny de 2021, 

per la qual la senyora Laura Roca Falgueras cessa i es deixa sense efecte el contracte d’obra o servei determinat de 
temps parcial, per prestar serveis a la Biblioteca d’Humanitats. 
 
Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, de 14 de juny de 2021, 
per la qual s’encarrega, amb caràcter provisional, les funcions i les responsabilitats de cap de grup de vigilants al 

senyor Julián Cañadas de la Paz. 
 

Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, de 14 de juny de 2021, 
per la qual la senyora Arianna Malossi cessa i es deixa sense efecte el contracte d’obra o servei determinat de temps 
parcial, per prestar serveis a la Biblioteca de Veterinària. 
 
Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, de 14 de juny de 2021, 
per la qual el senyor David Hernández Garcia cessa i es deixa sense efecte el contracte d’obra o servei determinat 
de temps parcial, per prestar serveis a la Biblioteca d’Humanitats. 

 
Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, de 14 de juny de 2021, 
per la qual el senyor Ángel Valeriano Garcia Muñoz cessa i es deixa sense efecte el contracte d’obra o servei 
determinat de temps parcial, per prestar serveis a la Biblioteca de Sabadell. 
 

Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, de 14 de juny de 2021, 

per la qual la senyor Estel Gibert Rocavert cessa i es deixa sense efecte el contracte d’obra o servei determinat de 
temps parcial, per prestar serveis a la Biblioteca de Ciència i Tecnologia. 
 
Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, de 14 de juny de 2021, 
per la qual la senyora Lourdes Reus Bellmunt cessa i es deixa sense efecte el contracte d’obra o servei determinat 
de temps parcial, per prestar serveis a la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General. 
 

Resolució del vicegerent de Persones, per autorització del rector, de 15 de juny de 2021, per la qual es 
resol la convocatòria de concurs específic per a la provisió de 3 places de gestora acadèmic o gestora acadèmica, 
segons es detalla: 
 

1. Adjudicar la plaça de gestor/a acadèmic/a (F01469) amb destinació a la Gestió Acadèmica de la Facultat de 
Ciències, al senyor Lluis Trulls Pararols. 

 

2. Adjudicar la plaça de gestor/a acadèmic/a (F05439) amb destinació a la Gestió Acadèmica de la Facultat de 
Biociències, al senyor Josep Maria Campuzano Puntí. 
 

3. Adjudicar la plaça de gestor/a acadèmic/a (F01653) amb destinació a la Gestió Acadèmica de la Facultat de 
Ciències Polítiques i Sociologia, a la senyora Laura Pont Guardi. 

 

Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, de 20 de juny de 2021, 
per la qual el senyor Marçal Turu Carrique cessa i es deixa sense efecte el contracte de pràctiques per prestar servei 
als Platós de Ràdio i TV de l’Administració de Ciències de la Comunicació. 
 
Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, de 20 de juny de 2021, 
per la qual se suspèn el contracte fix discontinu de la senyora Ester Sol Llunell com a professora d’idiomes (alemany) 
del Servei de Llengües. 

 
Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, de 20 de juny de 2021, 

per la qual es suspèn el contracte fix discontinu de 4 hores setmanals del senyor Jesús Maria Badia i Masgrau, com 
a tècnic superior de la Unitat de Cultura en viu de l’Administració de Serveis i Projectes Específics. 
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Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, de 22 de juny de 2021, 
per la qual s’extingeix el contracte de treball del senyor Antonio Cadevall Bellera amb motiu de la seva jubilació 
anticipada. 

 
Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, de 22 de juny de 2021, 
per la qual es finalitza l’adscripció, en comissió de serveis, de la senyora Esther Rodriguez Oliver, administrativa de 
la Unitat Tècnica de Doctorat de l’Escola de Doctorat, titular de la plaça F09941 (C1.18), per ocupar la plaça F02725 
(C1.22.1), d’administratiu/iva responsable de la Unitat Tècnica de Doctorat de l’Escola de Doctorat. 
 

Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, de 22 de juny de 2021, 
per la qual s’adscriu, per motius de salut i amb caràcter provisional, la senyora Judith Díez Altamirano al Servei 
d’Informàtica per realitzar tasques administratives. 
 
Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, de 22 de juny de 2021, 

per la qual s’adapta el nomenament de la senyora Maria Mercedes Márquez Martínez i s’adscriu la plaça L08269 a 
l’Institut de Biotecnologia i Biomedicina de l’Administració de Medicina. 

 
Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, de 22 de juny de 2021, 
per la qual es determina la finalització de la permanència en el servei actiu del senyor Rafael Contreras Cebrián, 
amb motiu de la seva jubilació anticipada. 
 
Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, de 22 de juny de 2021, 
per la qual s’aplica a la senyora Montserrat Tarjuelo Jacas, per l’assumpció de noves tasques de més responsabilitat, 

un complement personal de durada determinada. 
 
Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, de 22 de juny de 2021, 
per la qual es determina la finalització de la permanència en el servei actiu del senyor Joan Antoni Albertí Danés, 
amb motiu de la seva jubilació anticipada. 

 

Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, de 22 de juny de 2021, 
per la qual es destina, amb caràcter definitiu, el senyor Miguel Tomás Plau, funcionari de l’escala de gestió, per 
ocupar la plaça F02687 (A2.23.1) de gestor departamental de la Unitat Integrada de Suport Administratiu 
Departamental del Departament de Psicologia Clínica i Salut i del Departament de Psicologia Social de Administració 
de Lletres i de Psicologia. 
 
Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, de 22 de juny de 2021, 

per la qual es destina, amb caràcter definitiu, el senyor Joan Josep Pancho Moro, funcionari de l’escala de gestió de 
la Universitat Autònoma de Barcelona, per ocupar la plaça F02075 (A2.23.4) de gestor de l’Institut de Biotecnologia 
i de Biomedicina “Vicent Villar Palasí” de Administració de Medicina, tancar-li l’acumulació de tasques que tenia sobre 
la plaça F05071 de gestor de l’Institut de Govern i Polítiques Públiques i deixar d’aplicar-li el complement personal 
de durada determinada vinculat a l’esmentada acumulació de tasques. 
 
Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, de 22 de juny de 2021, 

per la qual es tanca l’encàrrec per assumir funcions per plaça vacant de gestora de l’Institut de Biotecnologia i de 
Biomedicina “Vicent Villar Palasí” de Administració de Medicina a la senyora Maria Natividad Infante Cabrera, i se li 
deixa d’aplicar el pagament del complement personal de durada determinada vinculat a aquest encàrrec. 
 
Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, de 22 de juny de 2021, 
per la qual s’adscriu en comissió de serveis el senyor Benjamín Lázaro Miranda, administratiu de l’Institut de 

Neurociències de l’Administració de Medicina, titular de la plaça F08079 (C1.18.1), per ocupar la plaça F08077 
(C1.22.1) d’administratiu responsable de l’Institut de Neurociències de l’Administració de Medicina. 
 
Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, de 22 de juny de 2021, 
per la qual s’encarrega, amb caràcter provisional, al senyor Ernest Verdura Milián, tasques de més responsabilitat 
com a gestor departamental de Periodisme i Ciències de la Comunicació que simultaniejarà amb les pròpies com a 
gestor departamental de Comunicació Audiovisual i Publicitat de l’Administració de Ciències de la Comunicació, i se 

li aplica un complement personal de durada determinada mentre duri aquest encàrrec de més responsabilitat. 
 

Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, de 22 de juny de 2021, 
per la qual es nomena el senyor Antoni Vendrell Xoriguera, funcionari interí del cos de gestió (A2.23.1) amb  
destinació a la plaça F02211 de la Gestió Econòmica de l’Administració de Centre de Dret i de Ciències Polítiques i 
de Sociologia, i es cessa i deixa sense efecte el nomenament de funcionari interí de l’escala de gestió (A2.23.1) amb 
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destinació a la plaça L04077 de la Gestió Econòmica de l’Administració de Ciències de l'Educació i de Traducció i 
d'Interpretació. 
 

Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, de 22 de juny de 2021, 
per la qual s’adapta el nomenament de la senyora Raquel Carmona Herranz, funcionària de l’escala administrativa, 
d’acord amb allò que estableix la resolució de 13 de maig de 2021, i es recataloga la plaça F01283, amb destinació 
a la Unitat de Contractació Administrativa de l’Oficina de Contractació Administrativa i Compres, d’administratiu/iva 
C1.16 a administratiu/iva C1.18.1. 
 

Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, de 22 de juny de 2021, 
per la qual es nomena el senyor Javier Anglès Moliner, funcionari interí del cos de gestió (A2.23.1), amb destinació 
a la Gestió Econòmica de l’Administració de Ciències de l'Educació i de Traducció i d'Interpretació, i se li concedeix 
l’excedència per incompatibilitat per passar a prestar serveis a un altre cos o escala. 
 

Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, de 22 de juny de 2021, 
per la qual s’adapta el nomenament de de la senyora Sandra Cantero Gómez, funcionària de l’escala administrativa, 

d’acord amb allò que estableix l’esmentada resolució de 13 de maig de 2021, i transformar la plaça F02685 (C1.21) 
d’administratiu/iva especialista responsable de tarda en secretari/ària de direcció (C1.22.1). 
 
Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, de 22 de juny de 2021, 
per la qual s’adscriu, amb caràcter provisional, el senyor Miguel Ángel Vargas Garcia, com a Tècnic Superior de 
Suport a la Recerca (A1.22.2) amb destinació a l’Oficina Tècnica de la Direcció d’Arquitectura i de Logística. 
 

Resolució del vicegerent de Persones, per autorització del rector, de 25 de juny de 2021, per la qual es fa 
pública la relació definitiva de persones admeses i excloses 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, juntament amb aquesta resolució (DOGC núm. 8450, de 5 de juliol de 2021). 
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