
 
 
 
 
 

  

Núm. 197 
 

Juliol i agost / 2021  

La publicació d'aquest Butlletí no constitueix una garantia de validesa i eficàcia de les disposicions i dels actes administratius dels quals dóna difusió. 

BOUAB 
Butlletí Oficial de la 
Universitat Autònoma de Barcelona 

seuelectronica.uab.cat/bouab 
 
 
 

 
 
 
 
 
Índex                                                                                                                                Pàgina 

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

 

 

I.1. Consell Social.................. .......................................................................................... 2 

I.2. Comissions del Consell Social 
I.2.1. Comissió Acadèmica ................................................................................... 19 

I.2.2. Comissió Econòmica ................................................................................... 22 
I.2.3. Comissió Societat-Universitat ...................................................................... 46 

I.3. Consell de Govern .................................................................................................... 47 
I.4. Comissions del Consell de Govern 

I.4.1. Comissió de Personal Acadèmic .................................................................... 68 
I.4.2. Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística ........................... 71 

 

 

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

II.1. Instruccions ........................................................................................................... 73 
 
 

III. Convenis institucionals 
 

III.1. Cercador de convenis ............................................................................................. 74 
III.2. Expedients de convenis tancats aquest mes  ............................................................. 74 
 
 

IV. Nomenaments i cessaments 
 

IV.1. Equip de govern i equip de suport  
IV.1.1. Nomenaments ......................................................................................... 79 

IV.2. Facultats i Escoles 

IV.2.1. Nomenaments ......................................................................................... 79 
IV.2.2. Cessaments ............................................................................................. 80 

IV.3. Departaments  
IV.3.1. Nomenaments ......................................................................................... 81 
IV.3.2. Cessaments ............................................................................................. 82 

IV.4. Instituts universitaris  

IV.4.1. Nomenaments ......................................................................................... 84 
IV.4.2. Cessaments ............................................................................................. 84 

IV.5. Representació en altres institucions  
IV.5.1. Nomenaments ......................................................................................... 84 
IV.5.2. Cessaments ............................................................................................. 84 

 
 

V. Convocatòries i resolucions de places 
 

V.1. Personal acadèmic i personal investigador en formació 
V.1.1. Convocatòries ........................................................................................... 85 

V.1.2. Resolucions .............................................................................................. 86 
V.2. Personal d’administració i serveis 

V.2.1. Convocatòries ........................................................................................... 89 

V.2.2. Resolucions .............................................................................................. 90 
 

  

http://www.uab.cat/
https://seuelectronica.uab.cat/bouab


BOUAB Núm. 197  -  Juliol i agost / 2021     pàg. 2 
 

 

Butlletí Oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona 

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

 
 

 

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

 
 
Acord 40/2021, de 21 de juliol, del Plenari del Consell Social 
 

S'acorda  
 

Aprovar l'acta de la sessió plenària del dia 22 de juny de 2021. 
 
 
Acord 41/2021, de 21 de juliol, del Plenari del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 

Atesa la petició de creació de títols de màster universitari i  la documentació justificativa corresponent que acredita 
que les propostes reuneixen els requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus de títols. (document 1, 
document 2 i document 3). 
 
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 

 
Vist 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 76/2021 pres en la reunió del Consell de Govern de la UAB de 8 de juliol de 2021, en virtut del qual 
s’acorda la creació de títols de màster universitari i elevar la proposta d’acord al Consell Social. 
 

Vist l’acord CA 26/2021 de la reunió de la Comissió Acadèmica del Consell Social del dia 13 de juliol de 2021, la qual 
estableix informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1)    Aprovar la creació 
dels títols de màster universitari següent: a)Arqueologia Clàssica Aplicada. b)Fotònica (EUROPHOTONICS) (EM). 2)        
Encarregar la vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent l'execució i el seguiment del punt 1 d’aquest acord. 
3)Comunicar el present acord a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-lo efectiu. 

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

    Aprovar la creació dels títols de màster universitari següent:A 
 

            a. Arqueologia Clàssica Aplicada.  
 
            b. Fotònica (EUROPHOTONICS) (EM).  
 
    Encarregar la vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent l'execució i el seguiment del punt 1 d’aquest acord. 
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    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 42/2021, de 21 de juliol, del Plenari del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 
Ateses les peticions de creació i modificació de títols de màster propis i de diplomes de postgrau que han estat 

presentades a l’Escola de Postgrau, i atesa la documentació justificativa corresponent que acredita que les propostes 
de creació reuneixen els requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus de títols (document 1, document 
2, document 3 i document 4). 
 
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 

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

Vistos els articles 64.f i 171.1 dels Estatuts de la UAB sobre la creació de titulacions pròpies de la UAB. 
 
Vist l’article 29.1.a del reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Vist l’acord 77/2021pres en la reunió del Consell de Govern de 8 de juliol de 2021 en relació a la proposta de creació 
i modificació de màsters propis i diplomes de postgrau i elevar la proposta al Consell Social. 
 

Vist l’acord CA 27/2021 pres en la reunió de la Comissió Acadèmica del Consell Social del  13 de juliol 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 següents: a)Màster en Educació Psicomotriu de 0 a 8 anys. b)  Màster en Made Trans. Disseny i 

Espais en Transició. c)Màster en Advertising Account Management. 2)Aprovar la creació del títol de diploma de 

postgrau en Made Trans. Disseny Contextual i Performatiu.3)Aprovar la modificació del títol màster propi següent: 
a)Màster en Fisioteràpia de l'Esport i Recuperació de l'Activitat Física, que passa a denominar-se màster en 
Fisioteràpia de l'Esport i Readaptació de l’Activitat Física. 4)Encarregar la vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent 
l'execució i el seguiment del punt primer d’aquest acord. 5) 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.  

 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, i la documentació continguda en la part expositiva,  
 
S’acorda  
 
    Aprovar la creació dels títols de màster propi següents: 
 

           a. Màster en Educació Psicomotriu de 0 a 8 anys.  
 
           b. Màster en Made Trans. Disseny i Espais en Transició.  
 
           c. Màster en Advertising Account Management. 
 

    Aprovar la creació del títol de diploma de postgrau en Made Trans. Disseny Contextual i Performatiu.  
 
    Aprovar la modificació del títol màster propi següent: 
 
           a. Màster en Fisioteràpia de l'Esport i Recuperació de l'Activitat Física, que passa a denominar-se màster en 
Fisioteràpia de l'Esport i Readaptació de l’Activitat Física.  
 

    Encarregar la vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent l'execució i el seguiment del punt primer d’aquest acord. 
 

    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 43/2021, de 21 de juliol, del Plenari del Consell Social 
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Exposició de motius 
 

Atesa la petició de creació de títol de doctorat presentada a l’Escola de Postgrau, de conformitat amb el Reial Decret 
99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat i la documentació justificativa 
corresponent de conformitat amb el que consta en els document 1 i document 2. 
 
Vist l’article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, i posteriors modificacions, 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 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 29.1.a del reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Vist l’acord 78/2021 pres en la reunió del Consell de Govern de 8 de juliol de 2021 en relació a la proposta de creació 
de títols de doctorat i elevar la proposta al Consell Social. 
 

Vist l’acord CA 28/2021 pres per la Comissió Acadèmica del Consell Social de 13 de juliol, en virtut del qual s’acorda 
elevar al Ple del Consell Social la proposta d’acord següent: Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre 
la proposta d’acord següent: 1) Aprovar la creació dels títols de doctorat següents: a) Ciències de l’Esport.  B) 
Bioinformàtica/ Bioinformatics.  2) Encarregar el vicerector de Recerca i de Transferència l’execució i el seguiment 
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. 

 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  
 
S’acorda  
 
    Aprovar la creació dels títols de doctorat següents: 
 

          a. Ciències de l’Esport.   
 
          b. Bioinformàtica/ Bioinformatics.   
 
    Encarregar el vicerector de Recerca i de Transferència l’execució i el seguiment d’aquest acord. 
 
    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 44/2021, de 21 de juliol, 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 en exclusiva de la patent EP20211124.1 Apparatus and Method for Secure Space Communication, entre la  
Universitat Autònoma de Barcelona i University of Geneva, com a llicenciants en un 50% i un 50%, respectivament, 
i IDQuantique, SA., com a llicenciatària, pel temps de durada de la patent i en el territori de la patent, i en els termes 
econòmics establerts a l’informe d’idoneïtat  lliurat pel cap de l’oficina de valorització i patents de data 16 de juny 
de 2021 (document 1 -Confidencial a disposició dels membres de la Comissió del Consell Social a la Secretaria 

Tècnica del Consell Social -). 
 

Atès que la tecnologia llicenciada resulta com a inventora, la doctora Ángeles Vázquez Castro, del Departament de 
Telecomunicació  i Enginyeria de Sistemes de de la UAB.  
 
Vist l’article 89.k) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
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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 86/2021 pres pel Consell de Govern de la UAB reunit el 8 de juliol de 2021, en virtut del qual s’acorda 
la llicència de patent a l’empresa IDQuantique, SA i elevar la proposta al Consell Social de la UAB. 

 
Vist l’acord CE 77/2021 pres en la reunió de la Comissió Econòmica del Consell Social de 9 de juliol, 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 en exclusiva de la patent EP20211124.1 Apparatus and Method for Sucre 
Space Communication, entre la  Universitat Autònoma de Barcelona i University of Geneva, com a llicenciants en un 
50% i un 50%, respectivament, i IDQuantique, SA., com a llicenciatària, pel temps de durada de la patent i en el 
territori de la patent, i en els termes econòmics establerts a l’informe d’idoneïtat  lliurat pel cap de l’oficina de 

valorització i patents de data 16 de juny 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 : 
 
    Autoritzar la formalització d’un  contracte de llicència en exclusiva de la patent EP20211124.1 Apparatus and 
Method for Sucre Space Communication, entre la  Universitat Autònoma de Barcelona i University of Geneva, com 
a llicenciants en un 50% i un 50%, respectivament, i IDQuantique, SA., com a llicenciatària, pel temps de durada 
de la patent i en el territori de la patent, i en els termes econòmics establerts a l’informe d’idoneïtat  lliurat pel cap 

de l’oficina de valorització i patents de data 16 de juny de 2021 (document 1 -Confidencial a disposició dels membres 
de la Comissió del Consell Social a la Secretaria Tècnica del Consell Social -). 
 
    Encarregar al vicerector de Recerca i de Transferència que faci el seguiment de l’acompliment d’aquest acord. 
 
    Comunicar el present acord al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-
lo efectiu. 

 
 
Acord 45/2021, de 21 de juliol, 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 exclusiva de Rel/Rela/SpoT Small Molecules Modulators and Screening Methods que engloba la família de 
patents PCT/EP2020/59005 i el know how necessari per completar el desenvolupament del producte, entre la  
Universitat Autònoma de Barcelona i Université Libre de Bruxelles, com a llicenciants en un 20% i un 80%, 
respectivament, i Santero Therapeutics, com a llicenciatària, pel temps de durada de la patent i 10 anys pel know-
how, i en els termes econòmics establerts a l’informe d’idoneïtat  lliurat pel cap de l’oficina de valorització i patents 
de data 17 de juny de 2021 (document 1 -Confidencial a disposició dels membres de la Comissió del Consell Social 

a la Secretaria Tècnica del Consell Social -). 
 

Atès que la tecnologia llicenciada s’emmarca en un projecte liderat pel Dr. García-Pino, investigador ERC de la 
Université Libre de Bruxelles i l’investigador principal de la UAB és el doctor Leonardo Pardo del Departament de 
Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia i de Medicina Preventiva i Salut Pública de la UAB.  
 
Vist l’article 89.k) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
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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 88/2021 pres pel Consell de Govern de la UAB reunit el 8 de juliol de 2021, en virtut del qual s’acorda 

la llicència exclusiva de patent a l’empresa Santero Therapeutics i elevar la proposta al Consell Social de la UAB. 
 
Vist l’acord CE 78/2021 pres en la reunió de la Comissió Econòmica del Consell Social en virtut del qual s’aprova 
informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) Autoritzar la formalització 
d’un  contracte de llicència en exclusiva de Rel/Rela/SpoT Small Molecules Modulators and Screening Methods que 
engloba la família de patents PCT/EP2020/59005 i el know how necessari per completar el desenvolupament del 
producte, entre la  Universitat Autònoma de Barcelona i Université Libre de Bruxelles, com a llicenciants en un 20% 

i un 80%, respectivament, i Santero Therapeutics, com a llicenciatària, pel temps de durada de la patent i 10 anys 
pel know-how, i en els termes econòmics establerts a l’informe d’idoneïtat  lliurat pel cap de l’oficina de valorització 
i patents de data 17 de juny 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 : 
 
    Autoritzar la formalització d’un  contracte de llicència en exclusiva de Rel/Rela/SpoT Small Molecules Modulators 
and Screening Methods que engloba la família de patents PCT/EP2020/59005 i el know how necessari per completar 

el desenvolupament del producte, entre la  Universitat Autònoma de Barcelona i Université Libre de Bruxelles, com 
a llicenciants en un 20% i un 80%, respectivament, i Santero Therapeutics, com a llicenciatària, pel temps de durada 
de la patent i 10 anys pel know-how, i en els termes econòmics establerts a l’informe d’idoneïtat  lliurat pel cap de 
l’oficina de valorització i patents de data 17 de juny de 2021  (document 1 -Confidencial a disposició dels membres 
de la Comissió del Consell Social a la Secretaria Tècnica del Consell Social -). 
 
    Encarregar al vicerector de Recerca i de Transferència que faci el seguiment de l’acompliment d’aquest acord. 

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

Acord 46/2021, de 21 de juliol, 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 exclusiva de de la família de patents que deriva de la WO2017085317 (Secreted splicing variant of mammal 
Klotho as a medicament for cognition and behaviour impairments), entre la  Universitat Autònoma de Barcelona, i 

Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats, així com, del know-how associat a la tecnologia de la invenció, 
com a llicenciants en un 77,5% i un 22,5%, respectivament, i Aklothogene, com a llicenciatària, pel temps de durada 

de la patent i del know-how, per tot el món i en els termes econòmics establerts a l’informe d’idoneïtat  lliurat pel 
cap de l’oficina de valorització i patents de data 22 de juny de 2021 . 
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Atès que els inventors de la tecnologia llicenciada són el doctor Miguel Chillón Rodríguez, del Departament de 
Bioquímica ei de Biologia Molecular (45%) i la doctora Assumpció Bosch Merino, del Departament de Bioquímica i 
Biologia Molecular (10%). 

 
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 91/2021 pres pel Consell de Govern de la UAB reunit el 8 de juliol de 2021, en virtut del qual s’acorda 
la llicència exclusiva de patent a l’empresa Aklothogene i elevar la proposta al Consell Social de la UAB. 
 

Vist l’acord CE 79/2021 pres en la reunió de la Comissió Econòmica del Consell Social, en virtut del qual s’aprova 
informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) Autoritzar la formalització 
d’un  contracte de llicència en exclusiva de la família de patents que deriva de la WO2017085317 (Secreted splicing 
variant of mammal Klotho as a medicament for cognition and behaviour impairments), entre la  Universitat 
Autònoma de Barcelona, i Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats, així com, del know-how associat a la 

tecnologia de la invenció, com a llicenciants en un 77,5% i un 22,5%, respectivament, i Aklothogene, com a 

llicenciatària, pel temps de durada de la patent i del know-how, per tot el món i en els termes econòmics establerts 
a l’informe d’idoneïtat  lliurat pel cap de l’oficina de valorització i patents de data 22 de juny 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 : 
 
    Autoritzar la formalització d’un  contracte de llicència en exclusiva de la família de patents que deriva de la 
WO2017085317 (Secreted splicing variant of mammal Klotho as a medicament for cognition and behaviour 
impairments), entre la  Universitat Autònoma de Barcelona, i Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats, així 

com, del know-how associat a la tecnologia de la invenció, com a llicenciants en un 77,5% i un 22,5%, 
respectivament, i Aklothogene, com a llicenciatària, pel temps de durada de la patent i del know-how, per tot el 
món i en els termes econòmics establerts a l’informe d’idoneïtat  lliurat pel cap de l’oficina de valorització i patents 
de data 22 de juny de 2021 (document 1 -Confidencial a disposició dels membres de la Comissió del Consell Social 
a la Secretaria Tècnica del Consell Social -). 
 

    Encarregar al vicerector de Recerca i de Transferència que faci el seguiment de l’acompliment d’aquest acord. 
 
    Comunicar el present acord al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-
lo efectiu. 
 
 
Acord 47/2021, de 21 de juliol, 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 del software ioCHEM  entre la  Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Rovira i Virgili, la Institució 
Catalana de Recerca i Estudis Avançats i l’Institut Català d’Investigació Química com a llicenciants (on la UAB té el 
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0,75% de la propietat), i CTC, com a llicenciatària, pel termini i les condicions establertes a l’informe d’idoneïtat  
lliurat pel cap de l’oficina de valorització i patents de data 16 de juny de 2021 . 
 

Atès que la tecnologia llicenciada és fruit dels treballs del grup de recerca on l’Investigador Principal és el doctor 
Feliu Maseras, del Departament de Química de la UAB.  
 
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 87/2021 pres pel Consell de Govern de la UAB reunit el 8 de juliol de 2021, en virtut del qual s’acorda 

la llicència exclusiva d’un software a l’empresa japonesa CTC i elevar la proposta al Consell Social de la UAB. 
 
Vist l’acord CE 80/2021 pres en la reunió de la Comissió Econòmica del Consell Social en virtut del qual s’aprova 
informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) Autoritzar la formalització 
d’un  contracte de llicència del software ioCHEM  entre la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Rovira 

i Virgili, la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats i l’Institut Català d’Investigació Química com a 

llicenciants (on la UAB té el 0,75% de la propietat), i CTC, com a llicenciatària, pel termini i les condicions establertes 
a l’informe d’idoneïtat  lliurat pel cap de l’oficina de valorització i patents de data 16 de juny 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 : 
 
    Autoritzar la formalització d’un  contracte de llicència del software ioCHEM  entre la Universitat Autònoma de 
Barcelona, la Universitat Rovira i Virgili, la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats i l’Institut Català 
d’Investigació Química com a llicenciants (on la UAB té el 0,75% de la propietat), i CTC, com a llicenciatària, pel 

termini i les condicions establertes a l’informe d’idoneïtat  lliurat pel cap de l’oficina de valorització i patents de data 
16 de juny de 2021 (document 1 -Confidencial a disposició dels membres de la Comissió del Consell Social a la 
Secretaria Tècnica del Consell Social -). 
 
    Encarregar al vicerector de Recerca i de Transferència que faci el seguiment de l’acompliment d’aquest acord. 
 

    Comunicar el present acord al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-
lo efectiu. 
 
  
Acord 48/2021, de 21 de juliol, 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 la Institució Catalana 
de Recerca i Estudis Avançats, com a llicenciants, i Evotec, com a llicenciatària, per tres anys, pel preu de 2.500 
euros (1r any), 2.000 euros (2n any) i 1.500 euros (3r any), segons informe d’adequació lliurat pel cap de l’oficina 
de valorització i patents de data 23 de juny de 2021 (document 1 -Confidencial a disposició dels membres de la 
Comissió del Consell Social a la Secretaria Tècnica del Consell Social -). 
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Atès que el software és capaç de predir la probabilitat d’agregació de amino àcids 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 89/2021 pres pel Consell de Govern de la UAB reunit el 8 de juliol de 2021, en virtut del qual s’acorda 
la llicència no exclusiva d’ús del software Aggrescan a l’empresa francesa Evotec i elevar la proposta al Consell Social 
de la UAB. 
 
Vist l’acord CE 81/2021 pres en la reunió de la Comissió Econòmica del Consell Social, en virtut del qual s’aprova 

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 la 
Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats, com a llicenciants, i  EVOTEC, com a llicenciatària, per tres anys, 
pel preu de 2.500 euros (1r any), 2.000 euros (2n any) i 1.500 euros (3r any), segons informe d’adequació lliurat 
pel cap de l’oficina de valorització i patents de data 23 de juny 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 : 
 
    Autoritzar la formalització d’un  contracte de llicència no exclusiva del software Aggrescan, entre la  Universitat 
Autònoma de Barcelona i la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats, com a llicenciants, i  EVOTEC, com a 

llicenciatària, per tres anys, pel preu de 2.500 euros (1r any), 2.000 euros (2n any) i 1.500 euros (3r any), segons 
informe d’adequació lliurat pel cap de l’oficina de valorització i patents de data 23 de juny de 2021  (document 1 -
Confidencial a disposició dels membres de la Comissió del Consell Social a la Secretaria Tècnica del Consell Social -
). 
 
    Encarregar al vicerector de Recerca i de Transferència que faci el seguiment de l’acompliment d’aquest acord. 

 
    Comunicar el present acord al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-
lo efectiu. 
 
  
Acord 49/2021, de 21 de juliol, 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 i no transferible del software per a la gestió de granges lleteres entre la  Universitat Autònoma 
de Barcelona, com a llicenciant, i Map of Agriculture Group, com a llicenciatària, per un termini màxim de tres anys, 
per tal que la llicenciatària pugui fer les modificacions evolutives necessàries del codi font per cobrir els seus 
interessos empresarials, en els termes de l’informe d’idoneïtat  lliurat pel cap de l’oficina de valorització i patents de 
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data 23 de juny de 2021 (document 1 -Confidencial a disposició dels membres de la Comissió del Consell Social a 
la Secretaria Tècnica del Consell Social -). 
 

Atès que la tecnologia llicenciada és fruit dels treballs del grup de recerca on l’Investigador Principal és el doctor, 
Sergio Calsamiglia Blancafort, del Departament de Ciència Animal i dels Aliments de de la UAB.  
 
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 90/2021 pres pel Consell de Govern de la UAB reunit el 8 de juliol de 2021, en virtut del qual s’acorda 

la llicència d’un software de gestió a Map of Agriculture Group i elevar la proposta al Consell Social de la UAB. 
 
Vist l’acord CE 82/2021 pres en la reunió de la Comissió Econòmica del Consell Social, en virtut del qual s’aprova 
informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) Autoritzar la formalització 
d’un  contracte de llicència no exclusiva i no transferible del software per a la gestió de granges lleteres entre la  

Universitat Autònoma de Barcelona, com a llicenciant, i Map of Agriculture Group, com a llicenciatària, per un termini 

màxim de tres anys, per tal que la llicenciatària pugui fer les modificacions evolutives necessàries del codi font per 
cobrir els seus interessos empresarials, en els termes de l’informe d’idoneïtat  lliurat pel cap de l’oficina de 
valorització i patents de data 23 de juny 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 : 
 
    Autoritzar la formalització d’un  contracte de llicència no exclusiva i no transferible del software per a la gestió de 
granges lleteres entre la  Universitat Autònoma de Barcelona, com a llicenciant, i Map of Agriculture Group, com a 
llicenciatària, per un termini màxim de tres anys, per tal que la llicenciatària pugui fer les modificacions evolutives 

necessàries del codi font per cobrir els seus interessos empresarials, en els termes de l’informe d’idoneïtat  lliurat 
pel cap de l’oficina de valorització i patents de data 23 de juny de 2021 (document 1 -Confidencial a disposició dels 
membres de la Comissió del Consell Social a la Secretaria Tècnica del Consell Social -). 
 
    Encarregar al vicerector de Recerca i de Transferència que faci el seguiment de l’acompliment d’aquest acord. 
 

    Comunicar el present acord al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-
lo efectiu. 
 
 
Acord 50/2021, de 21 de juliol, del Plenari del Consell Social 
 
Exposició de motius 

 
Atesa la proposta del gerent, en relació amb el balanç, el compte de resultats econòmic patrimonial, l’estat de canvis 

en el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu, l’estat de liquidació del pressupost i la memòria de la UAB 
corresponents a l'exercici anual a 31 de desembre de 2020 (document 1). 
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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. 

 
Vistos els articles 89.e, 97 i 161 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
Vist l'article 216.2 dels Estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona. 
 
Vist el que disposa l’article 28. 2 lletra e) i 13 del Reglament d’organització i funcionament del Consell Social. 

 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Vist l’acord 71/2021 pres pel Consell de Govern de la UAB reunit el 8 de juliol de 2021, en virtut del qual s’acorda 
la memòria econòmica, el balanç, el compte de resultats i la liquidació del pressupost de la UAB corresponents a 

l’exercici anual a 31 de desembre de 2020 i elevar la proposta al Consell Social de la UAB. 
 

Vist l’acord CE 85/2021 pres en la reunió de la Comissió Econòmica, en virtut del qual s’aprova informar 
favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) Aprovar el balanç, el compte de 
resultats econòmic patrimonial, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu, l’estat de liquidació 
del pressupost i la memòria de la Universitat Autònoma de Barcelona corresponents a l’exercici anual de 31 de 
desembre de 2020, i donar-se per assabentats de l’informe d’opinió d’auditoria, d’acord amb el que consta en el 
document 1.  2) Encarregar al vicerector d’Economia i al gerent l'execució i el seguiment d'aquest acord. 3) 
Comunicar el present acord a la vicegerent d'Economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-

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

 

    Aprovar el balanç, el compte de resultats econòmic patrimonial, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de 
fluxos d’efectiu, l’estat de liquidació del pressupost i la memòria de la Universitat Autònoma de Barcelona 
corresponents a l’exercici anual de 31 de desembre de 2020, i donar-se per assabentats de l’informe d’opinió 
d’auditoria, d’acord amb el que consta en el document 1.   
 
    Encarregar al vicerector d’Economia i al gerent l'execució i el seguiment d'aquest acord. 
 

    Comunicar el present acord a la vicegerent d'Economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a 
fer-lo efectiu. 
      
 
 
Acord 51/2021, de 21 de juliol, del Plenari del Consell Social 
 

Exposició de motius 
 
Vist l’acord PLE 24/2021 pres pel Ple del Consell Social reunit el 19 de maig de 2021, en virtut del qual s’aprova el 
pressupost de la UAB per a l’exercici 2021. 
 
Atesa la situació econòmica que afecta a tot el país i també a les universitats i que, en el marc de la normativa 

estatal i autonòmica d’aplicació, és del tot imprescindible l’assoliment de l’equilibri del pressupost. 
 
Vist l’informe sobre el seguiment de l’execució del Pressupost de la UAB de l’exercici 2021 presentat per la Gerència 
(document 1). 
 
Vist l’article 89.d) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya, en relació a les funcions 
econòmiques, pressupostàries i patrimonials del Consell Social. 

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

 
Vist l’article 28.3.g) del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  
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S’acorda : 
 
El Ple del Consell Social es dona per assabentat del seguiment de l’execució del pressupost de la UAB de l’any 2021 

i de la seva tresoreria, d’acord amb el que consta en el document 1. 
 
  
Acord 52/2021, de 21 de juliol, del Plenari del Consell Social 
 
Exposició de motius 

 
Vist l’article 98 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
Vist l’article 124 dels Estatuts de la UAB. 
 

Vist l’article 34 del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 

Vist l’article 28.2.e del Reglament de funcionament i organització del Consell Social de la UAB que estableix que li 
correspon a la Comissió Econòmica, informar al Ple del Consell Social, sobre la liquidació del pressupost del Consell 
Social. 
 
Vist l’article 33, apartat 2, del Reglament de funcionament i organització del Consell Social de la UAB, que estableix 
que el pressupost del Consell Social, les possibles modificacions d’aquest pressupost i la posterior liquidació els 
aprova el Ple del Consell Social, a proposta del president i amb l’informe previ de la Comissió Econòmica. 

 
Vista la proposta del president del Consell Social en relació a la liquidació del pressupost del Consell Social de la 
Universitat Autònoma de Barcelona per a l’exercici 2020 (document 1). 
 
Vist l’acord CE 86/2021 pres en la reunió de la Comissió Econòmica del Consell Social, en virtut del qual s’aprova 

informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta de liquidació del pressupost del Consell Social de 

la Universitat Autònoma de Barcelona per a l’exercici de 2020, d’acord amb el que consta en el  document 1. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  
 
S’acorda : 
 
Aprovar la liquidació del pressupost del Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona per a l’exercici de 

2020, d’acord amb el que consta en el  document 1. 
 
 
Acord 53/2021, de 21 de juliol, del Plenari del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 

Atesa la petició presentada per Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió Integral de l’Aigua, S.A, per 
ubicar un conjunt d’equips de telemesura per verificar les dades de consum d’aigua als edificis del campus de la 
Universitat. 
 
Atès que els equips de telemesura s’ubicaran en els espais identificats al plànol adjunt (document 1). 
 

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 els equips de telemesura els quals s’identifiquen al 
document 1. 
    Cànon: No s’estableix cap cànon. 
    Termini de duració: 4 anys amb previsió de la possibilitat de pròrroga expressa. 
     Destinació: Instal·lació dels equips de telemesura necessaris per recavar les dades de consum d’aigües. 

 
Vist allò que disposen els articles 92 i 137.4 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les 

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

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

Atesa la conformitat de la Gerència i del Gabinet Jurídic. 
 
Vist l’acord 83/2021 pres pel Consell de Govern de la UAB reunit el 8 de juliol de 2021, en virtut del qual s’acorda   
autoritzar la cessió d'ús d’espais a Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió Integral de l’Aigua, S.A i 
elevar la proposta al Consell Social de la UAB. 

 
Vist l’acord CE 95/2021 pres en la reunió de la Comissió Econòmica del Consell Social, en virtut del qual s’aprova 

informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) Autoritzar la cessió d'ús 
d’espais a Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió de l’Aigua, SA., per ubicar un conjunt d’equips de 
telemesura per verificar les dades de consum d’aigua als edificis del campus de la Universitat.  en els següents 
termes: a) Objecte: cessió d’ús dels espais necessaris per ubicar els equips de telemesura els quals s’identifiquen 
al document 1; b) Cànon: No s’estableix cap cànon; c) Termini de duració: 4 anys amb previsió de la possibilitat de 
pròrroga expressa; d) Destinació: Instal·lació dels equips de telemesura necessaris per recavar les dades de consum 
d’aigües. 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 a la vicerectora de Campus, Sostenibilitat i Territori el seguiment de 
l'apartat primer d’aquest acord. 4) Comunicar el present acord a la vicegerent d’Economia, per tal que porti a terme 
les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 5) Notificar el present acord a Aigües de Barcelona, Empresa 
Metropolitana de Gestió de l’Aigua, SA. 

 

Per tot això, a la vista de les consideracions i documentació continguda en la part expositiva,  
 
S’acorda : 
 
    Autoritzar la cessió d'ús d’espais a Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió de l’Aigua, SA., per 
ubicar un conjunt d’equips de telemesura per verificar les dades de consum d’aigua als edificis del campus de la 
Universitat.  en els següents termes: 

 
           a. Objecte: cessió d’ús dels espais necessaris per ubicar els equips de telemesura els quals s’identifiquen al 
document 1. 
 
           b. Cànon: No s’estableix cap cànon. 
 
          c. Termini de duració: 4 anys amb previsió de la possibilitat de pròrroga expressa. 

 
          d. Destinació: Instal·lació dels equips de telemesura necessaris per recavar les dades de consum d’aigües. 
 
    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. 

 
    Encarregar a la vicerectora de Campus, Sostenibilitat i Territori el seguiment de l'apartat primer d’aquest acord. 
 
    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 Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió de l’Aigua, SA. 

 
 

Acord 54/2021, de 21 de juliol, del Plenari del Consell Social 
 
Exposició de motius 
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Que en virtut de l’Ordre de 30 de novembre de 1992, per la qual la CIRIT atorgà subvencions per contribuir en 
projectes i en inversió en infraestructura de recerca en diferents institucions (DOGC núm. 1.686, de 23.12.1992) es 
va aprovar, entre d’altres, una subvenció per part de la Generalitat de Catalunya a la Universitat Autònoma de 

Barcelona per la construcció, entre d’altres, de la seu del Consorci Centre d’Estudis Demogràfics (CED). 
 
Que en compliment del que estableix l’Ordre de 30 de novembre de 1992, la Generalitat, a través del CIRIT, i la 
UAB van formalitzar en data 28 d’octubre de 1994 un conveni l’objecte del qual va ser establir el règim d’execució 
de la subvenció. 
 

Que en compliment d’allò que es va acordar al conveni de 28 d’octubre de 1994, la UAB va realitzar l’obra de l’edifici 
E on s’ubiquen el CED i l’Institut d’Estudis Europeus, edifici que va ser lliurat a les esmentades entitats en el primer 
trimestre de 1995. 
 
Posteriorment, l’any 1997 la UAB, al seu cost, va ampliar la superfície útil de l’edifici amb recursos propis no 

provinents de la Generalitat, reconvertint i habilitant 190 m2 de la cota de fonaments de la planta -1. Finalment, la 
superfície actual de l’edifici és la següent, d’acord amb els plànols annexos (document 1). 

Espai        Total 
Edifici E2  Edifici E1  m2 
m2  m2    
Planta -1  332  206  538 
Planta 0  327  258  585 
Planta 1  327  258  585 
Planta 2  388  258  646 

Total  1.374  980  2.354 
 
Que, tot i haver-se posta a disposició del CED els espais construïts, no es va procedir a formalitzar el corresponent 
conveni concessional, la qual cosa ha motivat una salvetat per part de la Intervenció General de la Generalitat de 
Catalunya al valorar el patrimoni del CED. 

 

Que, atesa la necessitat de regularitzar la situació que ha vingut gaudint de forma pacífica el CED respecte l’Edifici 
E2, les parts volen formalitzar el corresponent conveni de cessió d’ús dels espais a dalt identificats a l’expositiu III 
al seu favor. 
 
Vist allò que disposen els articles 92 i 137.4 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les 
Administracions Públiques. 
 

Vist l’article 28 del decret legislatiu 1/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de patrimoni 
de la Generalitat de Catalunya. 
 
Vist l’article 70 del decret 323/1983, de 14 de juliol, del reglament del patrimoni de Catalunya i l’article 207.2 dels 
Estatuts de la UAB. 
 
Vist l’article 89.k) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 

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

 
Vist l’acord 84/2021 pres pel Consell de Govern de la UAB reunit el 8 de juliol de 2021, en virtut del qual s’acorda 
autoritzar la cessió d'ús d’espais al Consorci Centre d’Estudis i elevar la proposta al Consell Social de la UAB. 
 
Vist l’acord CE 96/2021 pres en la reunió de la Comissió Econòmica del Consell Social, en virtut del qual s’aprova 
informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) Autoritzar la cessió d'ús 
d’espais al Consorci Centre d’Estudis Demogràfics: a) Objecte: dret exclusiu d’ús de l’edifici ubicat al campus 

identificat com E2, de 1.374 m2 els quals s’identifiquen al document 1; b) Cànon: La present cessió d’ús és de 
caràcter gratuït i, per tant, no implica el pagament de cànon per part del CED a la UAB; c) Termini de duració: Atès 

que les parts regularitzen una situació de facto que es ve produint des del lliurament de l’edifici, el dret de d’ús dels 
espais te una durada de setanta-cinc (75) anys, comptats des de la data de lliurament de l’edificació, el 31/03/1995. 
Finalitzat aquest període inicial, les parts podran prorrogar-ho, de forma expressa, per un altre setanta-cinc (75) 
anys més o fins el termini màxim legalment permès per la legislació de patrimoni de les Administracions Públiques; 
d) Destinació: El CED destinarà els espais objecte de la cessió d’ús per la seva finalitat institucional. 2) Aprovar la 
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minuta del conveni de cessió d’ús d’espais en els termes del document 2 i 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 la vicerectora 

d’Innovació i de Projectes Estratègics el seguiment de l'apartat primer d’aquest acord. 4) Comunicar el present acord 
a la vicegerent d’Economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 5) Notificar el 
present acord al Consorci Centre d’Estudis Demogràfics. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions i documentació continguda en la part expositiva, 
 

S’acorda : 
 
    Autoritzar la cessió d'ús d’espais al Consorci Centre d’Estudis Demogràfics: 
 
          a. Objecte: dret exclusiu d’ús de l’edifici ubicat al campus identificat com E2, de 1.374 m2 els quals 

s’identifiquen al document 1. 
 

          b. Cànon: La present cessió d’ús és de caràcter gratuït i, per tant, no implica el pagament de cànon per part 
del CED a la UAB. 
 
          c. Termini de duració: Atès que les parts regularitzen una situació de facto que es ve produint des del 
lliurament de l’edifici, el dret de d’ús dels espais te una durada de setanta-cinc (75) anys, comptats des de la data 
de lliurament de l’edificació, el 31/03/1995. Finalitzat aquest període inicial, les parts podran prorrogar-ho, de forma 
expressa, per un altre setanta-cinc (75) anys més o fins el termini màxim legalment permès per la legislació de 

patrimoni de les Administracions Públiques. 
 
         d. Destinació: El CED destinarà els espais objecte de la cessió d’ús per la seva finalitat institucional.  
 
    Aprovar la minuta del conveni de cessió d’ús d’espais en els termes del document 2 i 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. 
 
    Encarregar la vicerectora d’Innovació i de Projectes Estratègics el seguiment de l'apartat primer d’aquest acord. 
 
    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 al Consorci Centre d’Estudis Demogràfics. 
 
 
Acord 55/2021, de 21 de juliol, del Plenari del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 

La UAB es titular dominical d’una porció de terreny incorporat en una més gran inscrita al Registre de la Propietat 
núm. 2 de Cerdanyola com a finca registral nº 45.279 i que respon a la següent descripció: 
 
Peça de terreny de 1.150 m2, juxtaposada a l’edifici de l’Institut dels Materials de Barcelona (ICMAB), amb façana 
orientada al noroest de 46 metres, limita amb la zona verd on discorre la via de peatons i la carretera de Cerdanyola 
a la UAB. El costat orientat al sud-est, de 25 metres, limita amb el vial que el separa de la parcel·la del ICMAB. La 

façana posterior orientada al sud-oest, també de 46 metres, limita amb el vial de Servei de la parcel·la on s’ ubica 
el Taller Mecànic i d’Electrònica i el Laboratori del Sincrotró. Finalment, el costat nord-oest, de 25 metres. Limita 
amb la parcel·la actual del ICMAB. 
 
Referencia cadastral: 5049611DF2954G0137OW 
 
S’adjunten com a document núm. 1 plànols d’emplaçament i situació de la parcel·la objecte de cessió d’ús per la 

seva correcta identificació. 
 

Que el 8 de juny de 2001, la Sociedad Española de Carburos Metálicos, S.A. (CB), la Agencia Estatal Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) van constituir una Agrupació 
d’interès econòmica amb la denominació  “MATGAS 2000, AIE”, davant la notari de Barcelona, Sra. Mª Isabel Gabarró 
Miquel, sota el número 2.193 del seu protocol, amb un capital social de 2.731.873,98 euros, en virtut de la qual:    
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    CB va subscriure un 66 per 100 del capital social (1.803.036,31 euros), mitjançant el Compromís de construir un 
laboratori que es posaria a disposició de la AIE per la producció de petites quantitats de gasos especials com 
estàndards, l’execució de Projectes i treballs que permetin desenvolupar les aplicacions i Tecnologies que permetin 

desenvolupar les aplicacions i Tecnologies necessàries per a la industria en l’àmbit de materials, així com el disseny 
i producció a escala limitada de materials específics i dels dispositius derivats de la seva aplicació; 
 
    El CSIC va subscriure un 22 per 100 del capital social (601.012,10 euros), mitjançant el compromís de comprar 
equipament científic i moblat del laboratori; i, 
 

    la UAB va subscriure un 12 per 100 del capital social (327.824,78 euros), mitjançant el Compromís d’aportar a 
la AIE, mitjançant la concessió demanial, la cessió en ús de terrenys necessaris per la edificació del Laboratori de 
petites quantitats de gasos especials.  
 
Que, en compliment d’allò que es va acordar a l’escriptura de constitució de MATGAS 2000, AIE, en data 2 de juliol 

de 2002 la UAB i MATGAS 2000, AIE van formalitzar, en document Administratiu, concessió demanial en virtut de 
la qual la UAB va cedir en ús a MATGAS 2000, AIE una porció de terreny de 1.150 m2, ubicat dins la Finca registral 

nº 45.279, pel termini de 50 anys. 
 
  Que, en compliment d’allò acordat en l’escriptura de constitució de  MATGAS 2000, AIE, CB va portar a terme la 
construcció de l’edificació compromesa consistent en un laboratori. 
 
Que en Assemblea General de Socis de MATGAS 2000, AIE de data 20 de febrer de 2004, els socis de la AIE van 
acordar la reducció de capital, la qual va ser elevada a escriptura pública davant el notari de Barcelona, Sr. Francisco 

Armas Omedes, el 21 d’abril de 2005, sota el número 1.262 del seu protocol, en virtut de la qual els tres socis, 
considerant innecessària l’existència de fons patrimonials per la consecució dels fins de l’Associació, acordant deixar 
sense efecte la constitució de capital, reduint a 0 euros, restituïen a cada soci les aportacions realitzades a l’AIE. 
 
Que en virtut dels esmentats acords, en data 30 de novembre de 2007, la UAB reconeix haver rebut la possessió de 

la peça de terreny en el seu dia cedida mitjançant concessió demanial a Dalt indicada. 

 
Que, d’entre els acords assolits pels socis en l’Assemblea General de Socis de MATGAS 2000, AIE de 20 de febrer 
de 2004, van acordar instrumentar, mitjançant els corresponents negocis jurídics, la cessió d’ús dels béns 
compromesos pels socis, la qual cosa mai es va portar a terme. 
 
  Que la UAB i el CSIC estan interessats en formalitzar un acord en virtut del qual la UAB cedeix l’ús al CSIC, en 
règim de concessió administrativa, de a superfície de terreny de 1.150 m2, ubicats a la Finca registral 45.279  on 

es troba el Laboratori de petites quantitats de gasos especials, per un període de 31 anys. 
 
Que per aprovar l’operació del CSIC, Patrimoni de l’Estat i l’Advocacia de l’Estat, requereix l’acord previ de l’òrgan 
competent de la UAB. 
 
Vist allò que disposen els articles 92 i 137.4 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les 
Administracions Públiques. 

 
Vist l’article 28 del decret legislatiu 1/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de patrimoni 
de la Generalitat de Catalunya. 
 
Vist l’article 70 del decret 323/1983, de 14 de juliol, del reglament del patrimoni de Catalunya i l’article 207.2 dels 
Estatuts de la UAB. 

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

Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

Vist l’acord 85/2021 pres pel Consell de Govern de la UAB reunit el 8 de juliol de 2021, en virtut del qual s’acorda 
autoritzar la formalització d’una concessió demanial a l’Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas i elevar la proposta d’acord al Consell Social de la UAB. 
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Vist l’acord CE 97/2021 pres en la reunió de la Comissió Econòmica del Consell Social, en virtut del qual s’aprova 
informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) Autoritzar la cessió d'ús 
d’espais a la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas un conveni de concessió demanial, en 

els següents termes: a) Objecte: Peça de terreny de 1.150 m2, juxtaposada a l’edifici de l’Institut dels Materials de 
Barcelona (ICMAB), amb façana orientada al noroest de 46 metres, limita amb la zona verd on discorre la via de 
peatons i la carretera de Cerdanyola a la UAB. El costat orientat al sud-est, de 25 metres, limita amb el vial que el 
separa de la parcel·la del ICMAB. La façana posterior orientada al sud-oest, també de 46 metres, limita amb el vial 
de Servei de la parcel·la on s’ ubica el Taller Mecànic i d’Electrònica i el Laboratori del Sincrotró. Finalment, el costat 
nord-oest, de 25 metres. Limita amb la parcel·la actual del ICMAB. Referencia cadastral: 5049611DF2954G0137OW, 

d’acord amb el que consta en el document 1 (plànols d’emplaçament i situació de la parcel·la objecte de cessió d’ús 
per la seva correcta identificació); b) Cànon:  El cànon que el CSIC vindrà obligada a abona a la UAB per l’ús del 
terreny es de 17.576,15 euros anuals (ITP/AJD exclòs). A més a més, el CSIC abonarà a la UAB en concepte de 
despeses ciutat un 0,41%  del cost de les mateixes, la qual 19.331.50 euros, més la quota corresponent de l’IVA; 
c) Termini de duració: 31 anys des de la formalització del conveni de concessió demanial; d) Destinació: El CSIC 

destinarà el Laboratori edificat a la peça de terreny objecte de la concessió demanial a la seva  finalitat institucional.  
2) Aprovar la minuta del conveni de cessió d’ús d’espais en els termes del document 2. 3) Autoritzar al rector, o 

persona en qui delegui, perquè amb les més àmplies facultats pugui signar el conveni per la qual es formalitzi la 
concessió demanial d’acord amb la minuta provada. També se li autoritza a fer les modificacions que consideri 
adients, així com, tots els documents públics i privats que siguin necessaris, amb les clàusules que consideri més 
adients, per donar compliment a aquest acord. En cas que el document concessional que es sigui incorpori 
modificacions respecte de la minuta aprovada que no siguin de caràcter tècnic, el rector haurà d’informar al Consell 
Social sobre les mateixes. 4) Encarregar la vicerectora d’Innovació i de Projectes Estratègics el seguiment de 
l’apartat primer d’aquest acord. 5) Comunicar el present acord a la vicegerent d’Economia, per tal que porti a terme 

les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 6) Notificar el present acord a la Agencia Estatal Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions i documentació continguda en la part expositiva,  
 

S’acorda : 

 
    Autoritzar la cessió d'ús d’espais a la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas un conveni 
de concessió demanial, en els següents termes: 
 
           a. Objecte: Peça de terreny de 1.150 m2, juxtaposada a l’edifici de l’Institut dels Materials de Barcelona 
(ICMAB), amb façana orientada al noroest de 46 metres, limita amb la zona verd on discorre la via de peatons i la 
carretera de Cerdanyola a la UAB. El costat orientat al sud-est, de 25 metres, limita amb el vial que el separa de la 

parcel·la del ICMAB. La façana posterior orientada al sud-oest, també de 46 metres, limita amb el vial de Servei de 
la parcel·la on s’ ubica el Taller Mecànic i d’Electrònica i el Laboratori del Sincrotró. Finalment, el costat nord-oest, 
de 25 metres. Limita amb la parcel·la actual del ICMAB. Referencia cadastral: 5049611DF2954G0137OW, d’acord 
amb el que consta en el document 1 (plànols d’emplaçament i situació de la parcel·la objecte de cessió d’ús per la 
seva correcta identificació). 
 
           b. Cànon:  El cànon que el CSIC vindrà obligada a abona a la UAB per l’ús del terreny es de 17.576,15 euros 

anuals (ITP/AJD exclòs). 
 
           A més a més, el CSIC abonarà a la UAB en concepte de despeses ciutat un 0,41%  del cost de les mateixes, 
la qual 19.331.50 euros, més la quota corresponent de l’IVA.  
 
          c. Termini de duració: 31 anys des de la formalització del conveni de concessió demanial. 

 
          d. Destinació: El CSIC destinarà el Laboratori edificat a la peça de terreny objecte de la concessió demanial 
a la seva  finalitat institucional.  
 
    Aprovar la minuta del conveni de cessió d’ús d’espais en els termes del document 2. 
 
    Autoritzar al rector, o persona en qui delegui, perquè amb les més àmplies facultats pugui signar el conveni per 

la qual es formalitzi la concessió demanial d’acord amb la minuta provada. També se li autoritza a fer les 
modificacions que consideri adients, així com, tots els documents públics i privats que siguin necessaris, amb les 

clàusules que consideri més adients, per donar compliment a aquest acord. En cas que el document concessional 
que es sigui incorpori modificacions respecte de la minuta aprovada que no siguin de caràcter tècnic, el rector haurà 
d’informar al Consell Social sobre les mateixes. 
 
    Encarregar la vicerectora d’Innovació i de Projectes Estratègics el seguiment de l’apartat primer d’aquest acord. 
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    Comunicar el present acord a la vicegerent d’Economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a 
fer-lo efectiu. 

 
       6.  Notificar el present acord a la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 
 
 
Acord 56/2021, de 21 de juliol, del Plenari del Consell Social 
  

Exposició de motius 
 
Atès l’article 14.2 de la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la que es modifica la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de 
desembre, d’Universitats, que estableix que el Consell Social aprovarà un pla anual d’actuacions destinat a promoure 
les relacions entre la universitat i el seu entorn cultural, professional, econòmic i social al servei de la qualitat de 

l’activitat universitària. L’objectiu del pla i accions és promocionar, impulsar i dinamitzar accions i activitats 
orientades a la obtenció de retorns a la Universitat i a potenciar els lligams entre la Universitat i les empreses, 

institucions i entitats”. 
 
Vista la disponibilitat de recursos del pressupost del Consell Social de l’any 2021 en la línia “Altres projectes del 
Consell Social” i l’interès de poder-los destinar en actuacions d’aquest mateix any en l’àmbit Societat-Universitat. 
 
Vist que es presenten tres propostes d’actuacions a realitzar en l’any 2021 en l’àmbit Societat-Universitat (document 
1, document 2 i document 3). 

 
Vist l’acord CSU 02/2021 pres en la reunió de la Comissió Societat-Universitat del Consell Social reunida el 15 de 
juliol, en virtut del qual s’acorda el següent: 
 
Per tot això, a la vista de les propostes en la part expositiva, es presenta la següent: informar favorablement al Ple 

del Consell Social la proposta d’acord següent: 1) Aprovar destinar, en l’any 2021, els recursos següents: a) 11.600 

euros al projecte “Dinamització del nou Espai Saludable i Sostenible de l’Eix Central de la UAB”, a compte de part 
de les despeses de realització d’activitats en l’esmentat nou espai per afavorir la socialització i el desenvolupament 
d’activitats socials i esportives, d’acord amb el que consta en el document 1; b) 6.389 euros al projecte 
“Tecnificacions esportives”, en concepte de les despeses de dotar els equips de representació de la UAB en les 
competicions 2021 de Catalunya i d’Espanya d’uns recursos humans i econòmics que garanteixin la seva progressió 
i assoliment d’objectius, d’acord amb el que consta en el document 2; c) 15.800 euros al projecte “Competències 
transversals adquirides amb la participació estudiantil”, en concepte de les despeses de realització d’un estudi extern 

per identificar les competències transversals que adquireix l’alumnat en les activitats de participació activa al campus 
i proposar un sistema d’acreditació, d’acord amb el que consta en el document 3. En el cas que el cost final del 
projecte 1.c) sigui inferior als 15.800 euros, el diferencial s’assignarà al projecte 1.a). 2) Comunicar el punt 1.a) 
d’aquest acord a la vicerectora de Campus, Sostenibilitat i Territori, als efectes de les gestions que siguin oportunes. 
3) Comunicar el punt 1.b) d’aquest acord a la vicerectora de Campus, Sostenibilitat i Territori i al director del Servei 
d’Activitat Física de la UAB, als efectes de les gestions que siguin oportunes. 4) Comunicar el punt 1.) d’aquest acord 
a la vicerectora d’Alumnat i d’Ocupabilitat, als efectes de les gestions que siguin oportunes. 

 
S’acorda : 
 
    Aprovar destinar, en l’any 2021, els recursos següents:  
 
            a) 11.600 euros al projecte “Dinamització del nou Espai Saludable i Sostenible de l’Eix Central de la UAB”, 

a compte de part de les despeses de realització d’activitats en l’esmentat nou espai per afavorir la socialització i el 
desenvolupament d’activitats socials i esportives, d’acord amb el que consta en el document 1. 
 
            b) 6.389 euros al projecte “Tecnificacions esportives”, en concepte de les despeses de dotar els equips de 
representació de la UAB en les competicions 2021 de Catalunya i d’Espanya d’uns recursos humans i econòmics que 
garanteixin la seva progressió i assoliment d’objectius, d’acord amb el que consta en el document 2. 
 

            c ) 15.800 euros al projecte “Competències transversals adquirides amb la participació estudiantil”, en 
concepte de les despeses de realització d’un estudi extern per identificar les competències transversals que adquireix 

l’alumnat en les activitats de participació activa al campus i proposar un sistema d’acreditació, d’acord amb el que 
consta en el document 3. 
 
En el cas que el cost final del projecte 1.c) sigui inferior als 15.800 euros, el diferencial s’assignarà al projecte 1.a). 
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    Comunicar el punt 1.a) d’aquest acord a la vicerectora de Campus, Sostenibilitat i Territori, als efectes de les 
gestions que siguin oportunes. 
 

    Comunicar el punt 1.b) d’aquest acord a la vicerectora de Campus, Sostenibilitat i Territori i al director del Servei 
d’Activitat Física de la UAB, als efectes de les gestions que siguin oportunes. 
 
    Comunicar el punt 1.) d’aquest acord a la vicerectora d’Alumnat i d’Ocupabilitat, als efectes de les gestions que 
siguin oportunes. 
 

 
 

I.2. Comissions del Consell Social 
 

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

 
Acord 24/2021, de 13 de juliol, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 
 
S'acorda  
 
Aprovar l’acta de la sessió de la Comissió Acadèmica reunida el dia 8 de juny de 2021. 
  

 
Acord 25/2021, de 13 de juliol, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 
Vista la normativa sobre el règim de permanència als estudis oficials de grau i de màster de la UAB aprovada pel 

Consell Social el dia 20 de juny de 2011. 
 
Atès l’article 30.3.b del Reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Vist el recurs i les al·legacions presentades sobre règim de permanència pels alumnes següents: 
 
    NIA 1441655, estudiant de Grau en Empresa i Tecnologia , segons consta en el document 1. 

    NIA 1489926, estudiant del Màster Universitari en Mitjans, Comunicació i Cultura , segons consta en el document 
2. 
    NIA 1442103, estudiant de Grau en Comptabilitat i Empresa , segons consta en el document 3. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
S’acorda  

 
    Emetre un informe favorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat dels 
estudis de grau en Empresa i Tecnologia, presentat per l’estudiant amb NIA 1441655 de la Facultat d’Economia i 
Empresa, per tal de donar acompliment al que estableixen els articles 3.3 i 3.8 de la Normativa sobre Règim de 
Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i considerar que les al·legacions que ha fet l’estudiant 
justifiquen la concessió d’una autorització de matrícula de l’assignatura 102118 Macroeconomia, i per tant, autoritzar 

que l’alumne pugui matricular-se en el curs 2021-2022. 
 
    Emetre un informe favorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat dels 
estudis de Màster oficial en Màster Universitari en Mitjans, Comunicació i Cultura, presentat per l’estudiant amb NIA 
1489926  de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la UAB, per tal de donar acompliment al que estableixen 
l’article 4.4 de la Normativa sobre Règim de Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i 
considerar que les al·legacions que ha fet l’estudiant justifiquen la concessió d’una autorització de continuïtat dels 

estudis de Màster oficial en Màster Universitari en Mitjans, Comunicació i Cultura. I per tant, autoritzar que l’alumna 
pugui matricular-se en el curs 2021-2022. 

 
    Emetre un informe favorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat dels 
estudis de grau en Comptabilitat i Finances, presentat per l’estudiant amb NIA 1456559 de la Facultat d’Economia i 
Empresa, per tal de donar acompliment al que estableixen els articles 3.3 i 3.8 de la Normativa sobre Règim de 
Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i considerar que les al·legacions que ha fet l’estudiant 
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justifiquen la concessió d’una autorització de matrícula de l’assignatura 102124 Mètodes de Valoració Financera I, i 
per tant, autoritzar que l’alumne pugui matricular-se en el curs 2021-2022. 
 

 
Acord 26/2021, de 13 de juliol, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 
Atesa la petició de creació de títols de màster universitari i la documentació justificativa corresponent que acredita 

que les propostes reuneixen els requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus de títols. (document 1, 
document 2 i document 3). 
 
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 

 
Vist 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 8 de juliol de 2021 s’ha pres l’acord 76/2921 que estableix: 
PRIMER. Aprovar la creació dels títols de màster universitari següents:  -Arqueologia Clàssica Aplicada; -Fotònica 
(EUROPHOTONICS) (EM). SEGON. Elevar l'aprovació de la creació dels títols de màster universitari al Consell Social 

per tal que exerceixi les seves competències. TERCER. Encarregar 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. 
 
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: 
 
    Aprovar la creació dels títols de màster universitari següent: 
        Arqueologia Clàssica Aplicada. 
        Fotònica (EUROPHOTONICS) (EM). 

 
    Encarregar la vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent l'execució i el seguiment del punt 1 d’aquest acord. 
    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 27/2021, de 13 de juliol, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 
 
 Exposició de motius 
 
Ateses les peticions de creació i modificació de títols de màster i de diploma de postgrau que han estat presentades 
a l’Escola de Postgrau, i atesa la documentació justificativa corresponent que acredita que les propostes de creació 
reuneixen els requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus de títols (document 1, document 2, document 

3, document 4). 
 

Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
 
Vistos els articles 64.f i 171.1 dels Estatuts de la UAB sobre la creació de titulacions pròpies de la UAB. 
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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 8 de juliol de 2021 s’ha pres l’acord 77/2021 que estableix: 

PRIMER-. Aprovar la creació dels títols de màster propi següents: -Màster en Educació Psicomotriu de 0 a 8 anys; -
Màster en Made Trans. Disseny i Espais en Transició; -màster en Advertising Account Management. SEGON. Aprovar 
la creació del títol de diploma de postgrau següent:  -Diploma de postgrau en Made Trans. Disseny Contextual i 
Performatiu. TERCER. Aprovar la modificació del títol màster propi següent:  -Màster en Fisioteràpia de l'Esport i 
Recuperació de l'Activitat Física, que passa a denominar-se màster en Fisioteràpia de l'Esport i Readaptació de 
l'Activitat Física. QUART. 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. Atesa la proposta de la vicerectora d’estudis i d’Innovació 
Docent. CINQUÈ. Encarregar a la vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent l'execució i el seguiment dels acords 
primer a tercer.  SISÈ. Comunicar els presents acords a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a 
terme les mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 

Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions i documentació continguda en la part expositiva, 
 
S’acorda : 
 
Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
 
    Aprovar la creació dels títols de màster propi següents: 

 
    Màster en Educació Psicomotriu de 0 a 8 anys. 
    Màster en Made Trans. Disseny i Espais en Transició. 
    Màster en Advertising Account Management.  
 

    Aprovar la creació del títol de diploma de postgrau en Made Trans. Disseny Contextual i Performatiu. 

 
    Aprovar la modificació del títol màster propi següent: 
 
    Màster en Fisioteràpia de l'Esport i Recuperació de l'Activitat Física, que passa a denominar-se màster en 
Fisioteràpia de l'Esport i Readaptació de l’Activitat Física. 
 
    Encarregar la vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent l'execució i el seguiment del punt primer d’aquest acord. 

 
    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 28/2021, de 13 de juliol, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 
 

Exposició de motius 
 
Atesa la proposta de creació de títol de doctorat de conformitat amb el Reial decret 99/2011 presentada pels òrgans 
competents. 
 
Vista la documentació justificativa corresponent de conformitat amb el que consta en els document 1, document 2. 

 
Vist l’article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, i posteriors modificacions, 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 el que disposen els articles 64.e i 175.1 dels Estatuts de la UAB sobre ensenyaments de doctorat. 

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

 
Vist l’article 29.1.a del reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Vist que en la reunió del Consell de Govern de la UAB de 8 de juliol de 2021 s’ha pres l’acord 78/2921 que estableix: 
PRIMER. Aprovar la creació dels títols de doctorat següents: -Ciències de l’Esport; - Bioinformàtica / Bioinformatics. 
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SEGON. Elevar l’aprovació de la creació de títols de doctorat al Consell Social per tal que exerceixi les seves 
competències. TERCER. Encarregar al vicerector de Recerca i de Transferència l’execució i el seguiment de l’acord 
primer.  QUART. Comunicar els presents acords a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica per tal que porti a terme les 

mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 
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: 
 
    Aprovar la creació dels títols de doctorat següents: 

 
    Ciències de l’Esport.  

    Bioinformàtica/ Bioinformatics. 
 
    Encarregar el vicerector de Recerca i de Transferència l’execució i el seguiment d’aquest acord. 
 
    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 70/2021, de 9 de juliol, de la Comissió Econòmica del Consell Social 

 
S'acorda : 
 
 Aprovar l’acta de la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el dia 11 de juny de 2021. 
 
  
Acord 71/2021, de 9 de juliol, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 

Exposició de motius 
 
Vista la proposta presentada per la UAB en relació a l’aprovació, si escau, dels preus dels estudis propis de la UAB 
i de l’adequació del decret de preus dels serveis acadèmics universitaris a determinats estudis de la Universitat 
Autònoma de Barcelona per al curs acadèmic 2021-2022 (document 1 i document 2) . 
 

Vist el Decret 300/2021, de 29 de juny, pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats 

públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya, per al curs 2021-2022 (document 3). 
 
Vist l’acord CE 112/2020, de 13 de desembre, pres per la Comissió Econòmica del Consell Social en relació als 
preus dels estudis de màster per a estudiants estrangers no residents que no siguin nacionals d’estats membres 
de la Unió Europea corresponents al curs 2021-2022. 
 

Atès l’article 89 apartat i, de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 
 
Atès l’article 28.3 apartat c, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  
 
S’acorda : 

 
    Aprovar els preus dels estudis propis de la Universitat Autònoma de Barcelona i de l’adequació del decret de 
preus dels serveis acadèmics universitaris a determinats estudis de la Universitat Autònoma de Barcelona per al 
curs acadèmic 2021-2022, d’acord amb el que consta en el document 2. 
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    Comunicar aquest acord a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica i al Cap de l’Àrea d’Afers Acadèmics, per tal que 
es duguin a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 
 

 
Acord 72/2021, de 9 de juliol, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 
Vist l’article 89.i de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 

 
Vist l’article 64 dels Estatuts de la UAB. 
 
Vist l’article 28.3.c del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
 

Vist l’informe justificatiu per a la tarifes del Programa Study Abroad per al curs acadèmic 2022-2023 presentat la 
Directora de Serveis Docents de la Fundació UAB (document 1). 

 
Atesa la proposta de la Vicegerència d’Ordenació Acadèmica pel que fa a les tarifes del Programa Study Abroad per 
al curs acadèmic 2022-2023 (document 2). 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  
 
S’acorda: 

 
    Aprovar les tarifes del programa Study Abroad per al curs acadèmic 2022-2023, d’acord amb el que consta en 
el document 2. 
    Comunicar aquest acord al gerent i a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica de la UAB, als efectes de les gestions 
que siguin oportunes. 

 

 
Acord 73/2021, de 9 de juliol, 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 j l’aprovació de les tarifes per a l’any 2021 del Servei de Ressonància Magnètica Nuclear. 

 
Vist l’informe justificatiu per a la modificació de les tarifes al Consell Social presentat per la Vicegerència de 
Recerca (document 1). 
 
Vista la proposta presentada per la Vicegerència de Recerca, en relació a l’aprovació, si escau, de la modificació de 
les tarifes del Laboratori de Prestació de Serveis corresponents al Servei de Ressonància Magnètica Nuclear. 
 

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 : 
 
    Aprovar la modificació de les tarifes de l’any 2021 del servei cientificotècnic Servei de Cultius Cel·lulars, 
producció d’Anticossos i Citometria, d’acord amb el que consta en el document 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 74/2021, de 9 de juliol, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
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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 j l’aprovació de les tarifes per a l’any 2021 del Servei de Ressonància Magnètica Nuclear. 
 
Vist l’informe justificatiu per a la modificació de les tarifes al Consell Social presentat per la Vicegerència de 
Recerca (document 1). 
 
Vista la proposta presentada per la Vicegerència de Recerca, en relació a l’aprovació, si escau, de la modificació de 

les tarifes del Laboratori de Prestació de Serveis corresponents al Servei de Ressonància Magnètica Nuclear 
(document 2). 
 
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 del Servei Cientificotècnic de l’any 2021 del Servei de Ressonància 
Magnètica Nuclear, 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 75/2021, de 9 de juliol, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 
Vist l’informe justificatiu per a la modificació de les tarifes al Consell Social presentat per la Vicegerència de 
Recerca (document 1). 

 
Vista la proposta presentada per la Vicegerència de Recerca, en relació a l’aprovació, si escau, de les tarifes de 
l’Institut de Neurociències de la UAB per a l’any 2021 (document 2) i les tarifes comparatives 2020-2021 
(document 3). 
 
Atès l’article 89, apartat i, de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 
 

Atès l’article 28.3 apartat c, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Atès l’acord número CE 68/2019 que deixa sense efecte l’acord 16 bis/2008 pres per la Comissió Econòmica del 
Consell Social de 19 de juny. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  

 
S’acorda : 
 
    Aprovar les tarifes per a l’any 2021 de l’Institut de Neurociències de la UAB, d’acord amb el que consta en el 
document 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 76/2021, de 9 de juliol, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
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Vist l’informe justificatiu per a la modificació de les tarifes al Consell Social presentat per la Vicegerència de 
Recerca (document 1). 
 

Vista la proposta presentada per la Vicegerència de Recerca, en relació a l’aprovació, si escau, de les tarifes de 
Nitrogen de les Facultats de Ciències i de Biociències de la UAB per a l’any 2021 (document 2). 
 
Atès l’article 89, apartat i, de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 
 
Atès l’article 28.3 apartat c, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 

 
Atès l’acord número CE 68/2019 que deixa sense efecte l’acord 16 bis/2008 pres per la Comissió Econòmica del 
Consell Social de 19 de juny. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  

 
S’acorda : 

 
    Aprovar les tarifes per a l’any 2021 del Nitrogen de les Facultats de Ciències i de Biociències de la UAB, d’acord 
amb el que consta en el document 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 77/2021, de 9 de juliol, 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 en exclusiva de la patent EP20211124.1 Apparatus and Method for Secure Space Communication, entre la  
Universitat Autònoma de Barcelona i University of Geneva, com a llicenciants en un 50% i un 50%, 
respectivament, i IDQuantique, SA., com a llicenciatària, pel temps de durada de la patent i en el territori de la 
patent, i en els termes econòmics establerts a l’informe d’idoneïtat  lliurat pel cap de l’oficina de valorització i 
patents de data 16 de juny de 2021 (document 1 -Confidencial a disposició dels membres de la Comissió del 
Consell Social a la Secretaria Tècnica del Consell Social -). 
 

Atès que la tecnologia llicenciada resulta com a inventora, la doctora Ángeles Vázquez Castro, del Departament de 
Telecomunicació  i Enginyeria de Sistemes de de la UAB.  
 
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 86/2021 pres pel Consell de Govern de la UAB reunit el 8 de juliol de 2021, en virtut del qual s’acorda: 

PRIMER.-  Informar favorablement l’autorització per formalitzar un contracte de llicència en exclusiva de la patent 
EP20211124.1 APPARATUS AND METHOD FOR SECURE SPACE COMMUNICATION, entre la  UNIVERSITAT 

AUTÒNOMA DE BARCELONA i la UNIVERSITY OF GENEVA, com a llicenciants en un 50% i un 50%, respectivament, 
i IDQUANTIQUE, S.A., com a llicenciatària, pel temps de durada de la patent i en el territori de la patent, i en els 
termes econòmics establerts a l’informe d’idoneïtat  lliurat pel cap de l’oficina de valorització i patents de data 16 
de juny de 2021 (Document 1 -Confidencial a disposició dels membres del Consell de Govern a la OCI-). SEGON.- 
Elevar al Consell Social el present acord, per tal que exerceixi les seves competències. TERCER.- Encarregar al 
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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: 

 
    Autoritzar la formalització d’un  contracte de llicència en exclusiva de la patent EP20211124.1 Apparatus and 
Method for Sucre Space Communication, entre la  Universitat Autònoma de Barcelona i University of Geneva, com 
a llicenciants en un 50% i un 50%, respectivament, i IDQuantique, SA., com a llicenciatària, pel temps de durada 
de la patent i en el territori de la patent, i en els termes econòmics establerts a l’informe d’idoneïtat  lliurat pel cap 

de l’oficina de valorització i patents de data 16 de juny de 2021 (document 1 -Confidencial a disposició dels 
membres de la Comissió del Consell Social a la Secretaria Tècnica del Consell Social -). 

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

Acord 78/2021, de 9 de juliol, 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 exclusiva de Rel/Rela/SpoT Small Molecules Modulators and Screening Methods que engloba la família de 

patents PCT/EP2020/59005 i el know how necessari per completar el desenvolupament del producte, entre la  
Universitat Autònoma de Barcelona i Université Libre de Bruxelles, com a llicenciants en un 20% i un 80%, 
respectivament, i Santero Therapeutics, com a llicenciatària, pel temps de durada de la patent i 10 anys pel know-
how, i en els termes econòmics establerts a l’informe d’idoneïtat  lliurat pel cap de l’oficina de valorització i patents 
de data 17 de juny de 2021 (document 1 -Confidencial a disposició dels membres de la Comissió del Consell Social 
a la Secretaria Tècnica del Consell Social -). 
 

Atès que la tecnologia llicenciada s’emmarca en un projecte liderat pel Dr. García-Pino, investigador ERC de la 
Université Libre de Bruxelles i l’investigador principal de la UAB és el doctor Leonardo Pardo del Departament de 
Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia i de Medicina Preventiva i Salut Pública de la UAB.  
 
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 88/2021 pres pel Consell de Govern de la UAB reunit el 8 de juliol de 2021, en virtut del qual s’acorda: 
PRIMER. Informar favorablement l’autorització per formalitzar un contracte de llicència exclusiva de Rel/Rela/SpoT 

SMALL MOLECULES MODULATORS AND SCREENING METHODS que engloba la família de patents 
PCT/EP2020/59005 i el know how necessari per completar el desenvolupament del producte, entre la  
UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA i la UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES, com a llicenciants en un 20% i 
un 80%, respectivament, i SANTERO THERAPEUTICS, com a llicenciatària, pel temps de durada de la patent i 10 
anys pel know-how, i en els termes econòmics establerts a l’informe d’idoneïtat  lliurat pel cap de l’oficina de 
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valorització i patents de data 17 de juny de 2021  (Document 1 -Confidencial a disposició dels membres del 
Consell de Govern a la 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: 
 
    Autoritzar la formalització d’un  contracte de llicència en exclusiva de Rel/Rela/SpoT Small Molecules Modulators 
and Screening Methods que engloba la família de patents PCT/EP2020/59005 i el know how necessari per 

completar el desenvolupament del producte, entre la  Universitat Autònoma de Barcelona i Université Libre de 
Bruxelles, com a llicenciants en un 20% i un 80%, respectivament, i Santero Therapeutics, com a llicenciatària, 

pel temps de durada de la patent i 10 anys pel know-how, i en els termes econòmics establerts a l’informe 
d’idoneïtat  lliurat pel cap de l’oficina de valorització i patents de data 17 de juny de 2021  (document 1 -
Confidencial a disposició dels membres de la Comissió del Consell Social a la Secretaria Tècnica del Consell Social -
). 
 
    Encarregar al vicerector de Recerca i de Transferència que faci el seguiment de l’acompliment d’aquest acord. 
 

    Comunicar el present acord al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a 
fer-lo efectiu. 
 
 
Acord 79/2021, de 9 de juliol, 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 exclusiva de de la família de patents que deriva de la WO2017085317 (Secreted splicing variant of 
mammal Klotho as a medicament for cognition and behaviour impairments), entre la  Universitat Autònoma de 

Barcelona, i Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats, així com, del know-how associat a la tecnologia de 
la invenció, com a llicenciants en un 77,5% i un 22,5%, respectivament, i Aklothogene, com a llicenciatària, pel 
temps de durada de la patent i del know-how, per tot el món i en els termes econòmics establerts a l’informe 
d’idoneïtat  lliurat pel cap de l’oficina de valorització i patents de data 22 de juny de 2021 (document 1 -
Confidencial a disposició dels membres de la Comissió del Consell Social a la Secretaria Tècnica del Consell Social -
). 
 

Atès que els inventors de la tecnologia llicenciada són el doctor Miguel Chillón Rodríguez, del Departament de 
Bioquímica ei de Biologia Molecular (45%) i la doctora Assumpció Bosch Merino, del Departament de Bioquímica i 

Biologia Molecular (10%). 
 
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 91/2021 pres pel Consell de Govern de la UAB reunit el 8 de juliol de 2021, en virtut del qual 
s’acorda:: PRIMER.-  Informar favorablement l’autorització per formalitzar un  contracte de llicència exclusiva de la 
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família de patents que deriva de la WO2017085317 (Secreted splicing variant of mammal Klotho as a medicament 
for cognition and behaviour impairments), entre la  UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA, i la INSTITUCIÓ 
CATALANA DE RECERCA I ESTUDIS AVANÇATS, així com, del know-how associat a la tecnologia de la invenció, 

com a llicenciants en un 77,5% i un 22,5%, respectivament, i AKLOTHOGENE, com a llicenciatària, pel temps de 
durada de la patent i del know-how, per tot el món i en els termes econòmics establerts a l’informe d’idoneïtat  
lliurat pel cap de l’oficina de valorització i patents de data 22 de juny de 2021 (Document 1 -Confidencial a 
disposició dels membres del Consell de Govern a la 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: 

 
    Autoritzar la formalització d’un  contracte de llicència en exclusiva de la família de patents que deriva de la 
WO2017085317 (Secreted splicing variant of mammal Klotho as a medicament for cognition and behaviour 
impairments), entre la  Universitat Autònoma de Barcelona, i Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats, 
així com, del know-how associat a la tecnologia de la invenció, com a llicenciants en un 77,5% i un 22,5%, 
respectivament, i Aklothogene, com a llicenciatària, pel temps de durada de la patent i del know-how, per tot el 
món i en els termes econòmics establerts a l’informe d’idoneïtat  lliurat pel cap de l’oficina de valorització i patents 

de data 22 de juny de 2021 (document 1 -Confidencial a disposició dels membres de la Comissió del Consell Social 
a la Secretaria Tècnica del Consell Social -). 
 
    Encarregar al vicerector de Recerca i de Transferència que faci el seguiment de l’acompliment d’aquest acord. 
 

    Comunicar el present acord al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a 

fer-lo efectiu. 
 
  
Acord 80/2021, de 9 de juliol, 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 del software ioCHEM  entre la  Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Rovira i Virgili, la 
Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats i l’Institut Català d’Investigació Química com a llicenciants (on la 
UAB té el 0,75% de la propietat), i CTC, com a llicenciatària, pel termini i les condicions establertes a l’informe 
d’idoneïtat  lliurat pel cap de l’oficina de valorització i patents de data 16 de juny de 2021 (document 1 -
Confidencial a disposició dels membres de la Comissió del Consell Social a la Secretaria Tècnica del Consell Social -
). 

 
Atès que la tecnologia llicenciada és fruit dels treballs del grup de recerca on l’Investigador Principal és el doctor 
Feliu Maseras, del Departament de Química de la UAB.  
 
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. 
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Vist l’acord 87/2021 pres pel Consell de Govern de la UAB reunit el 8 de juliol de 2021, en virtut del qual 
s’acorda:: PRIMER.  Informar favorablement l’autorització per formalitzar un  contracte de llicència del software 
ioCHEM  entre la  UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA, la UNIVERISTAT ROVIRA I VIRGILI, l’INSTITUT 

CATALÀ DE RECERCA I D’ESTUDIS AVANÇATS i l’INSTITUT CATALÀ D’INVESTIGACIÓ QUÍMICA com a llicenciants 
(on la UAB detenta el 0,75% de la propietat), i CTC, com a llicenciatària, pel termini i les condicions establertes a 
l’informe d’idoneïtat  lliurat pel cap de l’oficina de valorització i patents de data 16 de juny de 2021 (Document 1 -
Confidencial a disposició dels membres del Consell de Govern a la 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: 

 
    Autoritzar la formalització d’un  contracte de llicència del software ioCHEM  entre la Universitat Autònoma de 
Barcelona, la Universitat Rovira i Virgili, la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats i l’Institut Català 
d’Investigació Química com a llicenciants (on la UAB té el 0,75% de la propietat), i CTC, com a llicenciatària, pel 
termini i les condicions establertes a l’informe d’idoneïtat  lliurat pel cap de l’oficina de valorització i patents de 
data 16 de juny de 2021 (document 1 -Confidencial a disposició dels membres de la Comissió del Consell Social a 
la Secretaria Tècnica del Consell Social -). 

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

 

 
Acord 81/2021, de 9 de juliol, 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 la Institució Catalana 

de Recerca i Estudis Avançats, com a llicenciants, i Evotec, com a llicenciatària, per tres anys, pel preu de 2.500 
euros (1r any), 2.000 euros (2n any) i 1.500 euros (3r any), segons informe d’adequació lliurat pel cap de l’oficina 
de valorització i patents de data 23 de juny de 2021 (document 1 -Confidencial a disposició dels membres de la 
Comissió del Consell Social a la Secretaria Tècnica del Consell Social -). 
 
Atès que el software és capaç de predir la probabilitat d’agregació de amino àcids 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. 
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Vist l’acord 89/2021 pres pel Consell de Govern de la UAB reunit el 8 de juliol 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 EVOTEC, com a llicenciatària, per tres anys, pel preu de 2.500 euros (1r any), 2.000 euros (2n any) i 
1.500 euros (3r any), segons informe d’adequació lliurat pel cap de l’oficina de valorització i patents de data 23 de 
juny de 2021  (Document 1 -Confidencial a disposició dels membres del Consell de Govern a la 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: 

 
    Autoritzar la formalització d’un  contracte de llicència no exclusiva del software Aggrescan, entre la  Universitat 
Autònoma de Barcelona i la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats, com a llicenciants, i  EVOTEC, com a 
llicenciatària, per tres anys, pel preu de 2.500 euros (1r any), 2.000 euros (2n any) i 1.500 euros (3r any), segons 
informe d’adequació lliurat pel cap de l’oficina de valorització i patents de data 23 de juny de 2021  (document 1 -
Confidencial a disposició dels membres de la Comissió del Consell Social a la Secretaria Tècnica del Consell Social -
) 

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

Acord 82/2021, de 9 de juliol, 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 i no transferible del software per a la gestió de granges lleteres entre la  Universitat 
Autònoma de Barcelona, com a llicenciant, i Map of Agriculture Group, com a llicenciatària, per un termini màxim 
de tres anys, per tal que la llicenciatària pugui fer les modificacions evolutives necessàries del codi font per cobrir 

els seus interessos empresarials, en els termes de l’informe d’idoneïtat  lliurat pel cap de l’oficina de valorització i 
patents de data 23 de juny de 2021 (document 1 -Confidencial a disposició dels membres de la Comissió del 
Consell Social a la Secretaria Tècnica del Consell Social -). 
 
Atès que la tecnologia llicenciada és fruit dels treballs del grup de recerca on l’Investigador Principal és el doctor, 
Sergio Calsamiglia Blancafort, del Departament de Ciència Animal i dels Aliments de de la UAB.  
 

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 90/2021 pres pel Consell de Govern de la UAB reunit el 8 de juliol de 2021, en virtut del qual 
s’acorda:: PRIMER. Informar favorablement l’autorització per formalitzar un  contracte de llicència no exclusiva i 
no transferible del software per a la gestió de granges lleteres entre la  UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA, 
com a llicenciant, i MAP OF AGRICULTURE GROUP, com a llicenciatària, per un termini màxim de tres anys, per tal 
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que la llicenciatària pugui fer les modificacions evolutives necessàries del codi font per cobrir els seus interessos 
empresarials, en els termes de l’informe d’idoneïtat  lliurat pel cap de l’oficina de valorització i patents de data 23 
de juny de 2021 (Document 1 -Confidencial a disposició dels membres del Consell de Govern a la 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: 
 

    Autoritzar la formalització d’un  contracte de llicència no exclusiva i no transferible del software per a la gestió 
de granges lleteres entre la  Universitat Autònoma de Barcelona, com a llicenciant, i Map of Agriculture Group, 

com a llicenciatària, per un termini màxim de tres anys, per tal que la llicenciatària pugui fer les modificacions 
evolutives necessàries del codi font per cobrir els seus interessos empresarials, en els termes de l’informe 
d’idoneïtat  lliurat pel cap de l’oficina de valorització i patents de data 23 de juny de 2021 (document 1 -
Confidencial a disposició dels membres de la Comissió del Consell Social a la Secretaria Tècnica del Consell Social -
).  
    Encarregar al vicerector de Recerca i de Transferència que faci el seguiment de l’acompliment d’aquest acord. 
    Comunicar el present acord al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a 

fer-lo efectiu. 
 
 
Acord 83/2021, de 9 de juliol, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 

Exposició de motius 

 
Vist l’article 89.i de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. Vist l’article 64 dels Estatuts de la 
UAB. 
 
Vist l’article 28.3.c del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Vist l’informe justificatiu per a la modificació de les tarifes al Consell Social presentat pel Cap de l’Àrea de Serveis 

Logísitics i l’Administració (document 1). 
 
Atesa la proposta de la gerència pel que fa a les tarifes del lloguer d’espais de la UAB corresponents al curs 2021-
2022 (document 2) i les tarifes comparatives dels cursos 2020-2021 i 2021-2022 (document 3). 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions i documentació continguda en la part expositiva, es presenta la 
següent 

 
S’acorda : 
 
     Aprovar les tarifes del lloguer d’espais de la UAB corresponents al curs 2021-2022, d’acord amb el que consta 
en el document 2. 
    Comunicar aquest acord a la vicegerent de l’àmbit econòmic de la UAB i la Direcció d’Arquitectura i Logística, 

als efectes de les gestions que siguin oportunes. 
 
  
Acord 84/2021, de 9 de juliol, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 

Atès que en la Comissió Econòmica del Consell Social es sol·licita disposar de la relació actualitzada de les entitats 
en les que participa la Universitat Autònoma de Barcelona. 

 
Vist l’article 28.4, apartat a, del reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Atès que la vicegerent d’Economia presenta l’inventari de les entitats participades per la UAB (document 1). 
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Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  
 
S’acorda : 

 
La Comissió Econòmica del Consell Social de la UAB es dona per informada sobre la relació d’entitats en les que 
participa la Universitat Autònoma de Barcelona, d’acord amb el que consta en el document 1. 
 
 
Acord 85/2021, de 9 de juliol, de la Comissió Econòmica del Consell Social 

 
Exposició de motius 
 
Atesa la proposta del gerent, en relació amb el balanç, el compte de resultats econòmic patrimonial, l’estat de 
canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu, l’estat de liquidació del pressupost i la memòria de la UAB 

corresponents a l'exercici anual a 31 de desembre de 2020 (document 1). 
 

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. 
 
Vistos els articles 89.e, 97 i 161 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
Vist l'article 216.2 dels Estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona. 

 
Vist el que disposa l’article 28. 2 lletra e) i 13 del Reglament d’organització i funcionament del Consell Social. 
 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

Vist l’acord 71/2021 pres pel Consell de Govern de la UAB reunit el 8 de juliol de 2021, en virtut del qual 

s’acorda:: PRIMER. Informar favorablement la memòria econòmica, el balanç, el compte de resultats i la liquidació 
del pressupost de la UAB corresponents a l’exercici anual a 31 de desembre de 2020, que s’annexa; 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’aquesta acord. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions i la documentació continguda en la part expositiva,  
 

S’acorda (Acord CE 85/2021): 
 
Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
 
    Aprovar el balanç, el compte de resultats econòmic patrimonial, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de 
fluxos d’efectiu, l’estat de liquidació del pressupost i la memòria de la Universitat Autònoma de Barcelona 
corresponents a l’exercici anual de 31 de desembre de 2020, i donar-se per assabentats de l’informe d’opinió 

d’auditoria, d’acord amb el que consta en el document 1.   
    Encarregar al vicerector d’Economia i al gerent l'execució i el seguiment d'aquest acord. 
    Comunicar el present acord a la vicegerent d'Economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a 
fer-lo efectiu. 
 
 

Acord 86/2021, de 9 de juliol, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 
Vist l’article 98 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
Vist l’article 124 dels Estatuts de la UAB. 

 
Vist l’article 34 del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 

 
Vist l’article 28.2.e del Reglament de funcionament i organització del Consell Social de la UAB que estableix que li 
correspon a la Comissió Econòmica, informar al Ple del Consell Social, sobre la liquidació del pressupost del Consell 
Social. 
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Vist l’article 33, apartat 2, del Reglament de funcionament i organització del Consell Social de la UAB, que 
estableix que el pressupost del Consell Social, les possibles modificacions d’aquest pressupost i la posterior 
liquidació els aprova el Ple del Consell Social, a proposta del president i amb l’informe previ de la Comissió 

Econòmica. 
 
Vista la proposta del president del Consell Social en relació a la liquidació del pressupost del Consell Social de la 
Universitat Autònoma de Barcelona per a l’exercici 2020 (document 1). 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  

 
S’acorda : 
 
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta de liquidació del pressupost del Consell Social 
de la Universitat Autònoma de Barcelona per a l’exercici de 2020, d’acord amb el que consta en el  document 1. 

  
 

Acord 87/2021, de 9 de juliol, 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 juny 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 : 
 
    Aprovar les modificacions de crèdit del pressupost de la UAB a 20 de juny de 2021, d’acord amb el que consta 
en el document 1. 
 
    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 88/2021, de 9 de juliol, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 
Vist el Certificat del vicerector d’Economia d’existència de crèdit suficient per atendre la despesa corresponent a la 

tercera pròrroga de l’acord marc número consu 14-2017 de subministrament de material d’oficina de la Universitat 
Autònoma de Barcelona (document 1). 
 
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”. 
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Vist que en la reunió de la Comissió d’Economia i d’Organització delegada del Consell de Govern de data de 22 de 
juny de 2021 s’ha acordat: PRIMER. Aprovar la proposta de despeses pluriennals corresponent a la tercera 
pròrroga de l’acord marc núm. Consu-14/2017 de subministrament de material d’oficina 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 : 
 
    Aprovar la proposta de despeses pluriennals corresponents a la tercera pròrroga de contractació de l’acord marc 

número consu 14/2017 de subministrament de material d’oficina de la Universitat Autònoma de Barcelona, d’acord 
amb el que consta en el document 1.  

    Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència l’execució i el seguiment 
d’aquest acord. 
    Comunicar el present acord a la vicegerent de l’Àmbit Econòmic i al cap de la Unitat de Contractació 
Administrativa de la UAB. 
 
 
Acord 89/2021, de 9 de juliol, de la Comissió Econòmica del Consell Social 

 
Exposició de motius 
 
Vist el Certificat del vicerector d’Economia d’existència de crèdit suficient per atendre la despesa corresponent a la 
segona pròrroga del sistema dinàmic d’adquisició número consu 18/2019 de subministrament de material fungible 

i petit equipament de laboratori per a la Universitat Autònoma de Barcelona (document 1). 

 
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 22 de 
juny de 2021 s’ha acordat: PRIMER. Aprovar la proposta de despeses pluriennals corresponent a la segon pròrroga 

del sistema dinàmic d’adquisició número consu 18/2019 de subministrament de material fungible i petit 
equipament de laboratori 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,  
 

S’acorda : 
 
    Aprovar la proposta de despeses pluriennals corresponents a la segona pròrroga de contractació del sistema 
dinàmic d’adquisició número consu 18/2019 de subministrament de material fungible i petit equipament de 
laboratori per a la Universitat Autònoma de Barcelona, d’acord amb el que consta en el document 1.        
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    Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència l’execució i el seguiment 
d’aquest acord. 
    Comunicar el present acord a la vicegerent de l’Àmbit Econòmic i al cap de la Unitat de Contractació 

Administrativa de la UAB. 
 
  
Acord 90/2021, de 9 de juliol, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 

 
Vist el Certificat del vicerector d’Economia d’existència de crèdit suficient per atendre la despesa corresponent a la 
pròrroga de la contractació número 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 (document 1). 

 
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 22 de 
juny de 2021 s’ha acordat: 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, 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 (acord CE 90/2021): 
 
    Aprovar la proposta de despeses pluriennals corresponents a la pròrroga de la contractació número 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, d’acord amb el que consta en el document 1.        
    Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència l’execució i el seguiment 
d’aquest acord. 
    Comunicar el present acord a la vicegerent de l’Àmbit Econòmic i a la Unitat de Contractació Administrativa de 
la UAB. 
 
 

Acord 91/2021, de 9 de juliol, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 

Exposició de motius 
 
Vist el Certificat del vicerector d’Economia d’existència de crèdit suficient per atendre la despesa corresponent a la 
pròrroga de la contractació número 53/2016 de servei de manteniment multitècnic de la Universitat Autònoma de 
Barcelona (document 1). 
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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 22 de 
juny de 2021 s’ha acordat: 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, 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 : 
 
    Aprovar la proposta de despeses pluriennals corresponents a la pròrroga de la contractació número 53/2016 de 
servei de manteniment multitècnic de la Universitat Autònoma de Barcelona, d’acord amb el que consta en el 
document 1.  
    Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència l’execució i el seguiment 
d’aquest acord. 

    Comunicar el present acord a la vicegerent de l’Àmbit Econòmic i al cap de la Unitat de Contractació 
Administrativa de la UAB. 
 
 
Acord 92/2021, de 9 de juliol, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 

 
Vist el Certificat del vicerector d’Economia d’existència de crèdit suficient per atendre la despesa corresponent a la 
pròrroga de la contractació número 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 (document 1). 
 
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 
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de financiación, y la fiscalización previa de la intervención, en su caso, en los términos previstos en la Ley 
47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria”. 
 

Vist que en la reunió de la Comissió d’Economia i d’Organització delegada del Consell de Govern de data de 22 de 
juny de 2021 s’ha acordat: 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, 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 : 
 

    Aprovar la proposta de despeses pluriennals corresponents a la pròrroga de la contractació número 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, d’acord amb el que consta en el document 1.        
    Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència l’execució i el seguiment 
d’aquest acord. 
    Comunicar el present acord a la vicegerent de l’Àmbit Econòmic i al cap de la Unitat de Contractació 
Administrativa de la UAB. 

  
 
Acord 93/2021, de 9 de juliol, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 

 

Vist el Certificat del vicerector d’Economia d’existència de crèdit suficient per atendre la despesa corresponent a la 
contractació número 24/2021 del servei d’assegurança de pèrdues i de danys materials (lot 1), 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 (document 1). 
 
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 22 de 
juny de 2021 s’ha acordat: 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, 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,  
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S’acorda (acord CE 93/2021): 
 
    Aprovar la proposta de despeses pluriennals corresponents a la contractació número 24/2021 servei 

d’assegurança de pèrdues i danys materials (lot 1), 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, d’acord amb el que consta en el document 1.      
    Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència l’execució i el seguiment 
d’aquest acord. 
    Comunicar el present acord a la vicegerent de l’Àmbit Econòmic i al cap de la Unitat de Contractació 

Administrativa de la UAB. 
 
 
Acord 94/2021, de 9 de juliol, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 

Exposició de motius 
 

Vist l’acord CE 91/2020, de 9 d’octubre de 2020 i l’acord CE 07/2021, de 12 de febrer de 2021, acordats per la 
Comissió Econòmica del Consell Social en virtut dels quals es van aprovar les bonificacions en els convenis de 
cessió d’ús d’espais, justificades en l’equilibri de prestacions atesa la impossibilitat dels concessionaris de gaudir 
dels espais objecte de cessió privativa d’ús durant el termini de temps en que no es va desenvolupar activitat 
presencial al campus corresponent a les entitats: Fundació Valldor 7; Escola Vitae; VAIC Mobility; Unicampus; 
Associació Epona i diverses empreses. 
 

Vistos l’article 89.k) de la llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya; l’article 29 del decret legislatiu 
1/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de patrimoni de la Generalitat de Catalunya; 
els articles 72 a 81 del decret 323/1983, de 14 de juliol, del reglament del patrimoni de Catalunya; els articles 93 i 
137.4 de la llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les Administracions Públiques; i l’article 207 dels 
Estatuts de la UAB la Universitat Autònoma de Barcelona 

 

Atès que en data 14 de març de 2020 es va publicar al BOE el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es 
declara l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 (en endavant, ‘RD 
463/2020’), el qual va entrar en vigor en el moment de la seva publicació. 
 
Atès que en data 15 de març de 2020 la rectora va difondre una comunicació institucional per la qual ella, junt 
amb l’equip de govern, van acordar la suspensió de tota activitat institucional presencial al campus de Bellaterra. 
 

Atès que aquestes institucions, tot i tenir la possessió formal dels espais l’ús dels quals es van cedir, materialment 
no tenien possibilitat de gaudir dels mateixos. 
 
Atès que la naturalesa jurídica del títol en virtut del qual aquestes entitats gaudien l’ús d’espais (concessional –
legislació patrimonial-) no és el supòsit previst a l’article 34.4 de l’article 34.1 del reial decret-llei 8/2020, de 17 de 
març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19 (concessions 
administratives). 

 
Atesa la voluntat d’acordar les següents bonificacions en els següents convenis de cessió d’ús d’espais, justificades 
en l’equilibri de prestacions atesa la impossibilitat dels concessionaris de gaudir dels espais objecte de cessió 
privativa d’ús durant el termini de temps en que no es va desenvolupar activitat presencial al campus: 
Concessionari  Inici concessió  Data final  Facturació cànon  Import anual 
 Condicions  Import mensual no facturat (sense IVA)  Estimació 

menys ingressos pel 2021 
aproximada concessió  cànon 
   (sense IVA) 
G66170325  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 de 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 
 
Taula 1 
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Vist l’acord 72/2021 pres pel Consell de Govern de la UAB reunit el 8 de juliol de 2021, en virtut del qual 
s’acorda:: PRIMER. Aprovar la proposta, d’acord amb el document annex, relativa a l’aprovació de les següents 

bonificacions en els convenis de cessió d’ús d’espais, justificades en l’equilibri de prestacions atesa la impossibilitat 
dels concessionaris de gaudir dels espais objecte de cessió privativa d’ús durant el termini de temps en que no es 
va desenvolupar activitat presencial al campus: 
Concessionari  Inici concessió  Data final  Facturació cànon  Import anual 
 Condicions  Import mensual no facturat (sense IVA)  Estimació 
menys ingressos pel 2021 

aproximada concessió  cànon 
   (sense IVA) 
 
SEGON. Elevar al Consell Social el present acord per tal que exerceixi les seves competències. TERCER. Encarregar 
el vicerector d’Economia l'execució i el seguiment d'aquests acords. QUART. Comunicar els presents acords al 

gerent i a la vicegerent d’Economia per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 

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

 
    Aprovar les següents bonificacions en els convenis de cessió d’ús d’espais, justificades en l’equilibri de 
prestacions atesa la impossibilitat dels concessionaris de gaudir dels espais objecte de cessió privativa d’ús durant 
el termini de temps en que no es va desenvolupar activitat presencial al campus: 
 

  

Concessionari  Inici concessió  Data final  Facturació cànon  Import anual 
 Condicions  Import mensual no facturat (sense IVA)  Estimació 
menys ingressos pel 2021 
aproximada concessió  cànon 
   (sense IVA) 
G66170325  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 de 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 

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

Acord 95/2021, de 9 de juliol, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 
Atesa la petició presentada per Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió Integral de l’Aigua, S.A, per 
ubicar un conjunt d’equips de telemesura per verificar les dades de consum d’aigua als edificis del campus de la 
Universitat. 

 
Atès que els equips de telemesura s’ubicaran en els espais identificats al plànol adjunt (document 1). 

 
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 els equips de telemesura els quals s’identifiquen al 
document 1. 
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 -      Cànon: No s’estableix cap cànon. 
 

 -      Termini de duració: 4 anys amb previsió de la possibilitat de pròrroga expressa. 
 
 -      Destinació: Instal·lació dels equips de telemesura necessaris per recavar les dades de consum d’aigües. 
 
Vist allò que disposen els articles 92 i 137.4 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les 
Administracions Públiques. 

 
Vist l’article 28 del decret legislatiu 1/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de 
patrimoni de la Generalitat de Catalunya. 
 
Vist l’article 70 del decret 323/1983, de 14 de juliol, del reglament del patrimoni de Catalunya i l’article 207.2 dels 

Estatuts de la UAB. 
 

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

 
Vist l’acord 83/2021 pres pel Consell de Govern de la UAB reunit el 8 de juliol de 2021, en virtut del qual 
s’acorda::   
 
PRIMER. Autoritzar la cessió d'ús d’espais a Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió Integral de 

l’Aigua, S.A, per ubicar un conjunt d’equips de telemesura per verificar les dades de consum d’aigua als edificis del 

campus de la Universitat.  en els següents termes: -      Objecte: cessió d’ús dels espais necessaris per ubicar els 
equips de telemesura els quals s’identifiquen al document núm. 1;  -  Cànon: No s’estableix cap cànon; -      
Termini de duració: 4 anys amb previsió de la possibilitat de pròrroga expressa; -      Destinació: Instal·lació dels 
equips de telemesura necessaris per recavar les dades de consum d’aigües. 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 a la vicerectora de Campus, 

Sostenibilitat i Territori 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 AIGÜES DE BARCELONA, EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓ INTEGRAL DE L’AIGUA, S.A 
 
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: 
 
    Autoritzar la cessió d'ús d’espais a Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió de l’Aigua, SA., per 
ubicar un conjunt d’equips de telemesura per verificar les dades de consum d’aigua als edificis del campus de la 
Universitat.  en els següents termes: 

 
           a) Objecte: cessió d’ús dels espais necessaris per ubicar els equips de telemesura els quals s’identifiquen al 
document 1. 
 
           b) Cànon: No s’estableix cap cànon. 
 
           c) Termini de duració: 4 anys amb previsió de la possibilitat de pròrroga expressa. 

 
           d) Destinació: Instal·lació dels equips de telemesura necessaris per recavar les dades de consum d’aigües. 

 
    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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    Encarregar a la vicerectora de Campus, Sostenibilitat i Territori el seguiment de l'apartat primer d’aquest acord. 
 
    Comunicar el present acord a la vicegerent d’Economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a 

fer-lo efectiu. 
    Notificar el present acord a Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió de l’Aigua, SA. 
 
  
Acord 96/2021, de 9 de juliol, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 

Exposició de motius 
 
Que en virtut de l’Ordre de 30 de novembre de 1992, per la qual la CIRIT atorgà subvencions per contribuir en 
projectes i en inversió en infraestructura de recerca en diferents institucions (DOGC núm. 1.686, de 23.12.1992) 
es va aprovar, entre d’altres, una subvenció per part de la Generalitat de Catalunya a la Universitat Autònoma de 

Barcelona per la construcció, entre d’altres, de la seu del Consorci Centre d’Estudis Demogràfics (CED). 
 

Que en compliment del que estableix l’Ordre de 30 de novembre de 1992, la Generalitat, a través del CIRIT, i la 
UAB van formalitzar en data 28 d’octubre de 1994 un conveni l’objecte del qual va ser establir el règim d’execució 
de la subvenció. 
 
Que en compliment d’allò que es va acordar al conveni de 28 d’octubre de 1994, la UAB va realitzar l’obra de 
l’edifici E on s’ubiquen el CED i l’Institut d’Estudis Europeus, edifici que va ser lliurat a les esmentades entitats en 
el primer trimestre de 1995. 

 
Posteriorment, l’any 1997 la UAB, al seu cost, va ampliar la superfície útil de l’edifici amb recursos propis no 
provinents de la Generalitat, reconvertint i habilitant 190 m2 de la cota de fonaments de la planta -1. Finalment, 
la superfície actual de l’edifici és la següent, d’acord amb els plànols annexos (document 1). 
Espai        Total 

Edifici E2  Edifici E1  m2 

m2  m2    
Planta -1  332  206  538 
Planta 0  327  258  585 
Planta 1  327  258  585 
Planta 2  388  258  646 
Total  1.374  980  2.354 
 

Que, tot i haver-se posta a disposició del CED els espais construïts, no es va procedir a formalitzar el corresponent 
conveni concessional, la qual cosa ha motivat una salvetat per part de la Intervenció General de la Generalitat de 
Catalunya al valorar el patrimoni del CED. 
 
 Que, atesa la necessitat de regularitzar la situació que ha vingut gaudint de forma pacífica el CED respecte l’Edifici 
E2, les parts volen formalitzar el corresponent conveni de cessió d’ús dels espais a dalt identificats a l’expositiu III 
al seu favor. 

 
Vist allò que disposen els articles 92 i 137.4 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les 
Administracions Públiques. 
 
Vist l’article 28 del decret legislatiu 1/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de 
patrimoni de la Generalitat de Catalunya. 

 
Vist l’article 70 del decret 323/1983, de 14 de juliol, del reglament del patrimoni de Catalunya i l’article 207.2 dels 
Estatuts de la UAB. 
 
Vist l’article 89.k) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
Vist l’article 207.2 dels Estatuts de la UAB. 

 
Vist l’article 28.2. apartat g, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social. 

 
Atesa la conformitat de la Gerència i del Gabinet Jurídic. 
 
Vist l’acord 84/2021 pres pel Consell de Govern de la UAB reunit el 8 de juliol de 2021, en virtut del qual 
s’acorda:: PRIMER.- Autoritzar la cessió d'ús d’espais al CONSORCI CENTRE D’ESTUDIS: -      Objecte: dret 
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exclusiu d’ús de l’edifici ubicat al campus identificat com E2, de 1.374 m2 els quals s’identifiquen al document 
núm. 1; -      Cànon: La present cessió d’ús és de caràcter gratuït i, per tant, no implica el pagament de cànon per 
part del CED a la UAB; -      Termini de duració: Atès que les parts regularitzen una situació de facto que es ve 

produint des del lliurament de l’edifici, el dret de d’ús dels espais te una durada de SETANTA-CINC (75) ANYS, 
comptats des de la data de lliurament de l’edificació, el 31/03/1995. Finalitzat aquest període inicial, les parts 
podran prorrogar-ho, de forma expressa, per un altre SETANTA-CINC (75) ANYS més o fins el termini màxim 
legalment permès per la legislació de patrimoni de les Administracions Públiques; -      Destinació: El CED 
destinarà els espais objecte de la cessió d’ús per la seva finalitat institucional.  SEGON.- Aprovar la minuta del 
conveni de cessió d’ús d’espais en els termes del document núm. 2 i 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 la vicerectora d’Innovació i de Projectes 
Estratègics el seguiment de l'acord primer. CINQUÈ.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d’economia, 
per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius. SISÈ.- Notificar els presents acords a la 

CENDRE D’ESTUDIS DEMOGRÀFICS. 
 

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: 
 
  

 
    Autoritzar la cessió d'ús d’espais al Consorci Centre d’Estudis Demogràfics: 
 
           a)  Objecte: dret exclusiu d’ús de l’edifici ubicat al campus identificat com E2, de 1.374 m2 els quals 
s’identifiquen al document 1. 

 

           b) Cànon: La present cessió d’ús és de caràcter gratuït i, per tant, no implica el pagament de cànon per 
part del CED a la UAB. 
 
           c) Termini de duració: Atès que les parts regularitzen una situació de facto que es ve produint des del 
lliurament de l’edifici, el dret de d’ús dels espais te una durada de SETANTA-CINC (75) ANYS, comptats des de la 
data de lliurament de l’edificació, el 31/03/1995. Finalitzat aquest període inicial, les parts podran prorrogar-ho, 
de forma expressa, per un altre SETANTA-CINC (75) ANYS més o fins el termini màxim legalment permès per la 

legislació de patrimoni de les Administracions Públiques. 
 
            d) Destinació: El CED destinarà els espais objecte de la cessió d’ús per la seva finalitat institucional.  
 
    Aprovar la minuta del conveni de cessió d’ús d’espais en els termes del document 2 i 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. 

 
    Encarregar la vicerectora d’Innovació i de Projectes Estratègics el seguiment de l'apartat primer d’aquest acord. 
 
    Comunicar el present acord a la vicegerent d’Economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a 
fer-lo efectiu.  
    Notificar el present acord al Consorci Centre d’Estudis Demogràfics. 

 
 
Acord 97/2021, de 9 de juliol, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 
La UAB es titular dominical d’una porció de terreny incorporat en una més gran inscrita al Registre de la Propietat 

núm. 2 de Cerdanyola com a finca registral nº 45.279 i que respon a la següent descripció: 
 

Peça de terreny de 1.150 m2, juxtaposada a l’edifici de l’Institut dels Materials de Barcelona (ICMAB), amb façana 
orientada al noroest de 46 metres, limita amb la zona verd on discorre la via de peatons i la carretera de 
Cerdanyola a la UAB. El costat orientat al sud-est, de 25 metres, limita amb el vial que el separa de la parcel·la del 
ICMAB. La façana posterior orientada al sud-oest, també de 46 metres, limita amb el vial de Servei de la parcel·la 
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on s’ ubica el Taller Mecànic i d’Electrònica i el Laboratori del Sincrotró. Finalment, el costat nord-oest, de 25 
metres. Limita amb la parcel·la actual del ICMAB. 
 

Referencia cadastral: 5049611DF2954G0137OW 
 
S’adjunten com a document núm. 1 plànols d’emplaçament i situació de la parcel·la objecte de cessió d’ús per la 
seva correcta identificació. 
 
Que el 8 de juny de 2001, la Sociedad Española de Carburos Metálicos, S.A. (CB), la Agencia Estatal Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) van constituir una 
Agrupació d’interès econòmica amb la denominació  “MATGAS 2000, AIE”, davant la notari de Barcelona, Sra. Mª 
Isabel Gabarró Miquel, sota el número 2.193 del seu protocol, amb un capital social de 2.731.873,98 euros, en 
virtut de la qual:    
 

    CB va subscriure un 66 per 100 del capital social (1.803.036,31 euros), mitjançant el Compromís de construir 
un laboratori que es posaria a disposició de la AIE per la producció de petites quantitats de gasos especials com 

estàndards, l’execució de Projectes i treballs que permetin desenvolupar les aplicacions i Tecnologies que permetin 
desenvolupar les aplicacions i Tecnologies necessàries per a la industria en l’àmbit de materials, així com el 
disseny i producció a escala limitada de materials específics i dels dispositius derivats de la seva aplicació;   
 
    El CSIC va subscriure un 22 per 100 del capital social (601.012,10 euros), mitjançant el compromís de comprar 
equipament científic i moblat del laboratori; i, 
    la UAB va subscriure un 12 per 100 del capital social (327.824,78 euros), mitjançant el Compromís d’aportar a 

la AIE, mitjançant la concessió demanial, la cessió en ús de terrenys necessaris per la edificació del Laboratori de 
petites quantitats de gasos especials.  
 
Que, en compliment d’allò que es va acordar a l’escriptura de constitució de MATGAS 2000, AIE, en data 2 de juliol 
de 2002 la UAB i MATGAS 2000, AIE van formalitzar, en document Administratiu, concessió demanial en virtut de 

la qual la UAB va cedir en ús a MATGAS 2000, AIE una porció de terreny de 1.150 m2, ubicat dins la Finca 

registral nº 45.279, pel termini de 50 anys. 
 
  Que, en compliment d’allò acordat en l’escriptura de constitució de  MATGAS 2000, AIE, CB va portar a terme la 
construcció de l’edificació compromesa consistent en un laboratori. 
 
Que en Assemblea General de Socis de MATGAS 2000, AIE de data 20 de febrer de 2004, els socis de la AIE van 
acordar la reducció de capital, la qual va ser elevada a escriptura pública davant el notari de Barcelona, Sr. 

Francisco Armas Omedes, el 21 d’abril de 2005, sota el número 1.262 del seu protocol, en virtut de la qual els tres 
socis, considerant innecessària l’existència de fons patrimonials per la consecució dels fins de l’Associació, 
acordant deixar sense efecte la constitució de capital, reduint a 0 euros, restituïen a cada soci les aportacions 
realitzades a l’AIE. 
 
Que en virtut dels esmentats acords, en data 30 de novembre de 2007, la UAB reconeix haver rebut la possessió 
de la peça de terreny en el seu dia cedida mitjançant concessió demanial a Dalt indicada. 

 
Que, d’entre els acords assolits pels socis en l’Assemblea General de Socis de MATGAS 2000, AIE de 20 de febrer 
de 2004, van acordar instrumentar, mitjançant els corresponents negocis jurídics, la cessió d’ús dels béns 
compromesos pels socis, la qual cosa mai es va portar a terme. 
 
  Que la UAB i el CSIC estan interessats en formalitzar un acord en virtut del qual la UAB cedeix l’ús al CSIC, en 

règim de concessió administrativa, de a superfície de terreny de 1.150 m2, ubicats a la Finca registral 45.279  on 
es troba el Laboratori de petites quantitats de gasos especials, per un període de 31 anys. 
 
Que per aprovar l’operació del CSIC, Patrimoni de l’Estat i l’Advocacia de l’Estat, requereix l’acord previ de l’òrgan 
competent de la UAB. 
 
Vist allò que disposen els articles 92 i 137.4 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les 

Administracions Públiques. 
 

Vist l’article 28 del decret legislatiu 1/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de 
patrimoni de la Generalitat de Catalunya. 
 
Vist l’article 70 del decret 323/1983, de 14 de juliol, del reglament del patrimoni de Catalunya i l’article 207.2 dels 
Estatuts de la UAB. 
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Vist l’article 89.k) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 

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

Vist l’acord 85/2021 pres pel Consell de Govern de la UAB reunit el 8 de juliol de 2021, en virtut del qual 
s’acorda:: PRIMER. Autoritzar la formalització d’una concessió demanial a l’AGENCIA ESTATAL CONSEJO 
SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS, en els següents termes: -        Objecte: Peça de terreny de 1.150 
m2, juxtaposada a l’edifici de l’Institut dels Materials de Barcelona (ICMAB), amb façana orientada al nord-oest de 
46 metres, limita amb la zona verd on discorre la via de vianants i la carretera de Cerdanyola a la UAB. El costat 

orientat al sud-est, de 25 metres, limita amb el vial que el separa de la parcel·la del ICMAB. La façana posterior 
orientada al sud-oest, també de 46 metres, limita amb el vial de Servei de la parcel·la on s’ ubica el Taller Mecànic 

i d’Electrònica i el Laboratori del Sincrotró. Finalment, el costat nord-oest, de 25 metres. Limita amb la parcel·la 
actual del ICMAB. Referencia cadastral: 5049611DF2954G0137OW. S’adjunta com Annex núm. 1 plànols 
d’emplaçament i situació de la parcel·la objecte de cessió d’ús per la seva correcta identificació; -      Cànon:  El 
cànon que el CSIC vindrà obligada a abona a la UAB per l’ús del terreny es de 17.576,15 euros anuals (ITP/AJD 
exclòs). A més a més, el CSIC abonarà a la UAB en concepte de despeses ciutat un 0,41% del cost de les 
mateixes, la qual 19.331.50 euros, més la quota corresponent de l’IVA; -      Termini de duració: 31 anys des de la 
formalització del conveni de concessió demanial; -      Destinació: El CSIC destinarà el Laboratori edificat a la peça 

de terreny objecte de la concessió demanial a la seva  finalitat institucional.  SEGON. Aprovar la minuta del 
conveni de cessió d’ús d’espais en els termes del document núm. 2. TERCER. Autoritzar al rector, o persona en qui 
delegui, perquè amb les més àmplies facultats pugui signar el conveni per la qual es formalitzi la concessió 
demanial d’acord amb la minuta provada. També se li autoritza a fer les modificacions que consideri adients, així 
com, tots els documents públics i privats que siguin necessaris, amb les clàusules que consideri més adients, per 

donar compliment a aquest acord. En cas que el document concessional que es sigui incorpori modificacions 

respecte de la minuta aprovada que no siguin de caràcter tècnic, el rector haurà d’informar al Consell Social sobre 
les mateixes. QUART. Elevar aquest acord al Consell Social per a la seva aprovació, si escau. CINQUÈ. Encarregar 
la vicerectora d’Innovació i de Projectes Estratègics el seguiment de l'acord primer. SISÈ. Comunicar els presents 
acords a la vicegerent d’Economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius. SETÈ. 
Notificar els presents acords a l’Agència Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 
 
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: 
 
    Autoritzar la cessió d'ús d’espais a la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas un conveni 
de concessió demanial, en els següents termes: 

 
          a) Objecte: Peça de terreny de 1.150 m2, juxtaposada a l’edifici de l’Institut dels Materials de Barcelona 
(ICMAB), amb façana orientada al noroest de 46 metres, limita amb la zona verd on discorre la via de peatons i la 
carretera de Cerdanyola a la UAB. El costat orientat al sud-est, de 25 metres, limita amb el vial que el separa de la 
parcel·la del ICMAB. La façana posterior orientada al sud-oest, també de 46 metres, limita amb el vial de Servei 
de la parcel·la on s’ ubica el Taller Mecànic i d’Electrònica i el Laboratori del Sincrotró. Finalment, el costat nord-

oest, de 25 metres. Limita amb la parcel·la actual del ICMAB. Referencia cadastral: 5049611DF2954G0137OW, 
d’acord amb el que consta en el document 1 (plànols d’emplaçament i situació de la parcel·la objecte de cessió 
d’ús per la seva correcta identificació). 
 
          b) Cànon:  El cànon que el CSIC vindrà obligada a abona a la UAB per l’ús del terreny es de 17.576,15 
euros anuals (ITP/AJD exclòs). 
 

              A més a més, el CSIC abonarà a la UAB en concepte de despeses ciutat un 0,41%  del cost de les 
mateixes, la qual 19.331.50 euros, més la quota corresponent de l’IVA.  

 
          c)  Termini de duració: 31 anys des de la formalització del conveni de concessió demanial. 
 
          d) Destinació: El CSIC destinarà el Laboratori edificat a la peça de terreny objecte de la concessió demanial 
a la seva  finalitat institucional.  
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    Aprovar la minuta del conveni de cessió d’ús d’espais en els termes del document 2. 
 

    Autoritzar al rector, o persona en qui delegui, perquè amb les més àmplies facultats pugui signar el conveni per 
la qual es formalitzi la concessió demanial d’acord amb la minuta provada. També se li autoritza a fer les 
modificacions que consideri adients, així com, tots els documents públics i privats que siguin necessaris, amb les 
clàusules que consideri més adients, per donar compliment a aquest acord. En cas que el document concessional 
que es sigui incorpori modificacions respecte de la minuta aprovada que no siguin de caràcter tècnic, el rector 
haurà d’informar al Consell Social sobre les mateixes. 

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

 
    Notificar el present acord a la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 

 
 
Acord 98/2021, de 9 de juliol, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Vist l’acord CE 47/2017, pres per la Comissió Econòmica en sessió de 18 de maig de 2017, en virtut del qual 
s’acorda aprovar la informació a disposar per a l’acord de participació de la UAB en entitats. 
 

Vista la necessitat d’actualitzar la informació a disposar per als acords de participació de la UAB en entitats, per 
incloure el cas de la participació en entitats de nova creació. 
 
Vista la proposta elaborada per la Secretaria Tècnica del Consell Social (document 1), d’acord amb l’Àrea 
d’Economia i Finances i el Gabinet Jurídic de la UAB. 

 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  
 
S’acorda : 
 
    Modificar l’acord CE 47/2017 relatiu a la informació a disposar pel Consell Social per a l’acord de participació de 
la Universitat Autònoma de Barcelona per a incloure, la casuística de la participació de la UAB en entitats de nova 
creació, d’acord amb el que consta en el document 1. 

 
    Encarregar a la Gerència el seguiment d’aquest acord als efectes de les gestions que siguin oportunes per tal 
d’alinear el procés d’acord de participació de la UAB en entitats entre els diferents òrgans competents de la 
Universitat en aquesta matèria. 
 
    Comunicar el present acord a la Secretària General, el Gerent, la vicegerent d’Economia, el cap del Gabinet 
Jurídic i a la cap de l’Oficina de Coordinació Institucional. 

 
  
Acord 99/2021, de 9 de juliol, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 

Vist l’informe justificatiu per a l’aprovació de les tarifes al Consell Social presentat per la Vicegerència d’Ordenació 
Acadèmica (document 1). 
 
Vista la proposta presentada per la vicegerència d’Ordenació Acadèmica de la UAB pel que fa a les tarifes del 
Servei d’Ocupabilitat de la UAB per al curs 2021-2022 (document 2)i les tarifes comparatives del curs 2020-2021 i 
2021-2022 (document 3). 
 

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

Atès l’article 123 dels Estatuts de la UAB. 
 
Atesos els articles 15.6 i 28.3.c del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  



BOUAB Núm. 197  -  Juliol i agost / 2021     pàg. 46 
 

 

Butlletí Oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona 

 
S’acorda (Acord CE 99/2021): 
 

    Aprovar les tarifes del Servei d’Ocupabilitat de la UAB per al curs 2021-2022, d’acord amb el que consta en el 
document 2. 
 
    Comunicar aquest acord a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, als efectes de les gestions que siguin 
oportunes. 
 

 
Acord 100/2021, de 14 de juliol, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 

Atès l’interès de la Comissió Econòmica en la situació actual i futura de l’Hospital Clínic Veterinari. 
 

Vista la informació presentada per la Directora de l’Hospital Clínic Veterinari (document 1). 
 
Vist l’article 89 apartat i, de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 
 
Vist l’article 28.3 apartat c, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  

 
S’acorda  
 
La Comissió Econòmica es dona per assabentada de la informació sobre l’Hospital Clínic Veterinari. 
 

 

 

I.2.3. Comissió Societat-Universitat 
[tornar a l’índex] 

 
 
Acord 1/2021, de 15 de juliol, de la Comissió Societat-Universitat del Consell Social 
 
S'acorda : 
 
Aprovar l’acta de la reunió de la Comissió Societat-Universitat del dia 22 d'octubre de 2020. 

 
 
Acord 2/2021, de 15 de juliol, de la Comissió Societat-Universitat del Consell Social 
 

Exposició de motius 
 

Atès l’article 14.2 de la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la que es modifica la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de 
desembre, d’Universitats, que estableix que el Consell Social aprovarà un pla anual d’actuacions destinat a promoure 
les relacions entre la universitat i el seu entorn cultural, professional, econòmic i social al servei de la qualitat de 
l’activitat universitària. L’objectiu del pla i accions és promocionar, impulsar i dinamitzar accions i activitats 
orientades a la obtenció de retorns a la Universitat i a potenciar els lligams entre la Universitat i les empreses, 
institucions i entitats”. 
 

Vista la disponibilitat de recursos del pressupost del Consell Social de l’any 2021 en la línia “Altres projectes del 
Consell Social” i l’interès de poder-los destinar en actuacions d’aquest mateix any en l’àmbit Societat-Universitat. 
 
Vist que es presenten tres propostes d’actuacions a realitzar en l’any 2021 en l’àmbit Societat-Universitat (document 
1, document 2 i document 3). 

 
Per tot això, a la vista de les propostes en la part expositiva,  

 
S’acorda : 
 
Informar favorablement al Ple del Consell Social la proposta d’acord següent: 
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    Aprovar destinar, en l’any 2021, els recursos següents: 
 

           a)   11.600 euros al projecte “Dinamització del nou Espai Saludable i Sostenible de l’Eix Central de la UAB”, 
a compte de part de les despeses de realització d’activitats en l’esmentat nou espai per afavorir la socialització i el 
desenvolupament d’activitats socials i esportives, d’acord amb el que consta en el document 1. 
 
            b)  6.389 euros al projecte “Tecnificacions esportives”, en concepte de les despeses de dotar els equips de 
representació de la UAB en les competicions 2021 de Catalunya i d’Espanya d’uns recursos humans i econòmics que 

garanteixin la seva progressió i assoliment d’objectius, d’acord amb el que consta en el document 2. 
 
             c) 15.800 euros al projecte “Competències transversals adquirides amb la participació estudiantil”, en 
concepte de les despeses de realització d’un estudi extern per identificar les competències transversals que adquireix 
l’alumnat en les activitats de participació activa al campus i proposar un sistema d’acreditació, d’acord amb el que 

consta en el document 3. 
 

En el cas que el cost final del projecte 1.c) sigui inferior als 15.800 euros, el diferencial s’assignarà al projecte 1.a). 
 
    Comunicar el punt 1.a) d’aquest acord a la vicerectora de Campus, Sostenibilitat i Territori, als efectes de les 
gestions que siguin oportunes. 
 
    Comunicar el punt 1.b) d’aquest acord a la vicerectora de Campus, Sostenibilitat i Territori i al director del Servei 
d’Activitat Física de la UAB, als efectes de les gestions que siguin oportunes. 

 
    Comunicar el punt 1.) d’aquest acord a la vicerectora d’Alumnat i d’Ocupabilitat, als efectes de les gestions que 
siguin oportunes. 
 
 

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

 
Acord 70/2021, de 8 de juliol, del Consell de Govern 

 
Aprovar l’acta de la sessió anterior del dia 2 de juny de 2021.  
 
 
Acord 71/2021, de 8 de juliol, del Consell de Govern 
 
Vista la proposta del vicerector d’Economia d’informar sobre els comptes anuals i la liquidació del pressupost de la 

UAB corresponents a l'exercici anual a 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 el que disposen els articles 13 i  28 apartat 2, lletra e) del Reglament del Consell Social pel que fa a les 
competències per aprovar la memòria econòmica, el balanç de situació, el compte de resultats i la liquidació del 
pressupost de la UAB. 
 
Atès que la Comissió d’Economia i Organització en sessió celebrada del dia 22 de juny de 2021  va informar 

favorablement  dels comptes anuals i de  la liquidació del pressupost de la UAB corresponent a l’exercici anual 
tancat a 31 de desembre de 2020  i  es va acordar elevar-lo al Consell de Govern i al Consell Social per a la seva 

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

ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER. Aprovar els comptes anuals i la liquidació del pressupost de la UAB corresponents a l’exercici anual  de 31 
de desembre de 2020, que s’annexa. [Document] 

 
SEGON. Elevar aquest acord al Consell Social  per tal que exerceixi les seves competències. 
 
TERCER. Encarregar al vicerector d’Economia i al gerent l'execució i el seguiment d'aquests acords. 
 

 
Acord 72/2021, de 8 de juliol, del Consell de Govern 

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

entitats: FUNDACIÓ VALLDOR 7 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. 
 
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 

http://www.uab.cat/doc/Comptes_anuals_2020_CG080721
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Total 70.992,34 

 
Vist l’acord  de la Comissió d’Economia i d’Organització de data 22 de juny de 2021 la qual va informar  favorablement  
la proposta relativa a l’aprovació de les bonificacions en els convenis de cessió d’ús d’espais, justificades en l’equilibri 
de prestacions atesa la impossibilitat dels concessionaris de gaudir dels espais objecte de cessió privativa d’ús durant 

el termini de temps en que no es va desenvolupar activitat presencial al campus de les entitats Fundació Valldor7 i 
Unicampus. 
 
Vist l'article 3 del Reglament de Consell de Govern pel que fa a les competències del Consell de Govern. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

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

adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER. Aprovar la proposta, d’acord amb el document annex, relativa a l’aprovació de les següents bonificacions 
en els convenis de cessió d’ús d’espais, justificades en l’equilibri de prestacions atesa la impossibilitat dels 

concessionaris de gaudir dels espais objecte de cessió privativa d’ús durant el termini de temps en que no es va 
desenvolupar activitat presencial al campus: [Document] 
 

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 

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

 

TERCER. Encarregar el vicerector d’Economia l'execució i el seguiment d'aquests acords. 
 
QUART. Comunicar els presents acords al gerent i a la vicegerent d’Economia per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius. 
 
 
Acord 73/2021, de 8 de juliol, del Consell de Govern 

 
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.  

http://www.uab.cat/doc/Bonificacions_convenis_cessio_us_espais_CG080721
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Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

Vista l’acord de la Comissió de Personal Acadèmic de data 29 de juny de 2021 pel qual s’informa favorablement la 
modificació del document “Model i criteris de priorització de les places de professorat permanent”.  
 
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 del document “Model i criteris de priorització de les places de professorat permanent”, 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 74/2021, de 8 de juliol, del Consell de Govern 
 
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 s’inclou dins de l’Eix 2 “Igualtat de condicions en l’accés, la promoció i l’organització del 
treball i de l’estudi” del IV Pla d’Igualtat de la UAB i 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. 
 
Vista l’acord de la Comissió de Personal Acadèmic de data 29 de juny de 2021 pel qual s’informa favorablement el 
document “Programa de semestre sense obligacions docents per a les professores que han tingut un permís per 

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

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

PRIMER. Aprovar del document “Programa de semestre sense obligacions docents per a les professores que han 
tingut un permís per naixement o adopció”, 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. 
 

http://www.uab.cat/doc/Criteris_prioritzacio_places_professorat_permanent_CG080721
http://www.uab.cat/doc/Programa_semestre_permis_naixement_CG080721
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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 75/2021, de 8 de juliol, del Consell de Govern 
 
Vista la proposta de la vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent d’aprovació de la Instrucció sobre planificació de 
la docència del curs 2021-2022. 
 

Vista la necessitat de planificar la docència del curs 2021-2022, atès que la Direcció General d'Universitats li ha 
donat la consideració d'excepcional  com a conseqüència de l'emergència sanitària derivada de la COVID-19 (acord 
de la CPOA de 19 de març de 2021, ratificat per la junta del CIC del 26 de març de 2021).   
 
Vist que aquesta instrucció estableix el marc general per a l'elaboració de la planificació per al curs 2021-2022 que 

cada centre docent ha de desenvolupar i aprovar segons l'especificitat de l'organització de la seva docència. 
 

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 Instrucció sobre planificació de la docència del curs 2021-2022, en els termes que s’annexen. 
[Document] 
 
SEGON. Encarregar a la vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent l'execució i el seguiment de l’acord PRIMER.  
 

TERCER. Comunicar aquests acords a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a termes les mesures 

necessàries per a fer-los efectius.  
 
 
Acord 76/2021, de 8 de juliol, 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 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. 
 
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 30 de juny 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 
 

http://www.uab.cat/doc/Instruccio_planificacio_docencia_curs_2021-2022_CG080721
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PRIMER. Aprovar la creació dels títols de màster universitari següents: 
 

- Arqueologia Clàssica Aplicada  

- Fotònica (EUROPHOTONICS) (EM) 
 
SEGON. Elevar l'aprovació de la creació dels títols de màster universitari al Consell Social per tal que exerceixi les 
seves competències. 
 
TERCER. Encarregar a la vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent 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 77/2021, de 8 de juliol, del Consell de Govern 

 
Vistes les peticions de creació i de modificació 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 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. 
 
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 30 de juny 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 Educació Psicomotriu de 0 a 8 anys  
- Màster en Made Trans. Disseny i Espais en Transició  
- Màster en Advertising Account Management  

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

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

 
TERCER. Aprovar la modificació del títol màster propi següent: 
 

- Màster en Fisioteràpia de l'Esport i Recuperació de l'Activitat Física, que passa a denominar-se màster en 
Fisioteràpia de l'Esport i Readaptació de l'Activitat Física  

 
QUART. 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. 
 
CINQUÈ. Encarregar a la vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent l'execució i el seguiment dels acords primer a 
tercer. 
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SISÈ. 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 78/2021, de 8 de juliol, del Consell de Govern 
 
Vista la proposta de creació de títols de doctorat presentada pels òrgans competents. 
 
Vist l’article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, i posteriors modificacions, 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 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 programes 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 l’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. 
 
Atès que la proposta de creació de títols de doctorat va ser informada favorablement a la sessió de la Comissió de 

Doctorat de 22 de juny de 2021. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Recerca i de Transferència, el 

Consell de Govern ha adoptat els següents 

 
ACORDS 
 
PRIMER. Aprovar la creació dels títols de doctorat següents: 
 

- Ciències de l’Esport  
- Bioinformàtica / Bioinformatics  

 
SEGON. Elevar l’aprovació de la creació de títols de doctorat al Consell Social per tal que exerceixi les seves 
competències. 
  
TERCER. Encarregar al vicerector de Recerca i de Transferència l’execució i el seguiment de l’acord primer. 
 
QUART. Comunicar els presents acords a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica per tal que porti a terme les mesures 

necessàries per a fer-los efectius. 
 
 
Acord 79/2021, de 8 de juliol, del Consell de Govern 
 
Vista la proposta del vicerector d’Organització d’aprovació del Reglament de Cartes de Serveis de la UAB. 

 
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 23.3 c) 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 
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de Qualitat, que estableix que li correspon informar les propostes que han de ser discutides i, si escau, aprovades 
pel Consell de Govern pel que fa a les disposicions normatives en matèria de qualitat de la docència, de la recerca i 
de la gestió. 

 
Atès la proposta d’aprovació del Reglament de Cartes de Serveis de la UAB va ser informada favorablement a la 
sessió de la Comissió de Qualitat de 8 de juny de 2021. 
 
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 el Reglament de Cartes de Serveis de la UAB, en els termes annexes. [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 d’Organització, per tal que porti a terme les mesures necessàries 
per a fer-lo efectiu. 
 
 

Acord 80/2021, de 8 de juliol, del Consell de Govern 
 
El Consell de Govern de la UAB va aprovar en data 10 de novembre de 2004 el Reglament del Departament  de Dret 
Públic i de Ciències Historicojurídiques, modificat també per acord del Consell de Govern de data 27 de setembre de 
2016. L’article 1 d’aquest reglament inclou les àrees de coneixement que integren el Departament, entre les quals 

es troba l’àrea de Dret Eclesiàstic de l’Estat. 

 
En data 9 de juny de 2021, la Comissió executiva del Departament ha aprovat la proposta de suprimir l’àrea de 
coneixement de Dret Eclesiàstic de l’Estat com a integrant del Departament.  
 
D'acord amb els articles 20 i 64 dels Estatuts de la UAB, correspon al Consell de Govern l'aprovació del canvi 
d’estructura dels departaments. 
 

De conformitat amb l’article 20.5 dels Estatuts de la UAB correspon obrir un termini de 15 dies per tal que les 
facultats, escoles, departaments, instituts universitaris d'investigació i personal acadèmic afectats presentessin, si 
ho consideren convenient, al·legacions motivades sobre la proposta de canvi d’estructura del Departament  de Dret 
Públic i de Ciències Historicojurídiques i que les facin arribar a la Secretaria General.  
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de l’Equip de Govern, el Consell de Govern ha 
adoptat els següents 

 
ACORDS 
 
PRIMER. Obrir un termini de 15 dies per tal que les facultats, escoles, departaments, instituts universitaris 
d'investigació i personal acadèmic afectats presentin, si ho consideren convenient, al·legacions motivades sobre la 
proposta de canvi d’estructura del Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques i, eventualment, que 

es facin arribar a la Secretaria General.  
 
SEGON. Comunicar el present acord als departaments, instituts universitaris d'investigació, facultats i escoles i 
personal acadèmic del Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques. 
 
 
Acord 81/2021, de 8 de juliol, del Consell de Govern 

 
Vista la proposta del director de l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals pel  que fa a la modificació del Reglament 

vigent ratificat per Acord de  Consell de Govern en data 19 de gener de 2006. 
 
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 del 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. 

http://www.uab.cat/doc/Reglament_Cartes_Serveis_CG080721
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Vist que  en data  3 de maig de 2021 el Consell de l’esmentat Institut va  aprovar la proposta de modificació del 
Reglament en els termes del document que s’annexa.  

 
Vis que per Acord 028/2021, de 17 de juny de 2021 de la  Comissió d'Investigació es va informar favorablement de 
la modificació del reglament de l’ICTA-UAB. 
 
Vist que el projecte de modificació del Reglament que es presenta s'ajusta al Reglament marc de facultats i escoles 
universitàries, departaments i instituts universitaris d'investigació i centres de recerca propis  aprovat pel Consell 

de Govern de 29 de gener de 2004, modificat pels acords de 29 d'abril de 2004, 2 d'octubre de 2008, 25 d’abril de 
2012 i 17 de juliol de 2013, als Estatuts de la UAB i a la resta de normativa vigent. 
 
Atès que d'acord amb l'article 64 dels Estatuts de la UAB correspon al Consell de Govern ratificar la modificació del 
Reglament de  l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals. 

 
Vist l'article 3, lletra a) del Reglament de Consell de Govern, segons la redacció donada per acord del Consell de 

Govern de data 30 de gener de 2020, 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 director de l’Institut de Ciència i Tecnologia 
Ambientals,  el Consell de Govern ha adoptat els següents 
  

ACORDS 
 
PRIMER. Ratificar la modificació del Reglament de l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals, en els termes que 
s’annexen. [Document]  
 

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

i ordenar la seva publicació al Butlletí Oficial de la UAB. 
 
TERCER. Comunicar el present acord a l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals. 
 
 
Acord 82/2021, de 8 de juliol, del Consell de Govern 
 

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. 
 
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.  
 

Atès que la Comissió d’Investigació en sessió de data 17 de juny de 2021  va informar favorablement la proposta 
de modificació dels estatuts de l’Institut de Neurociències.  
 
Vist l'article 64.a) dels estatuts segons el qual correspon al Consell de Govern aprovar els reglaments de les 
estructures universitàries; l’article 19 del Reglament Marc de Facultats i Escoles Universitàries, Departaments i 
Instituts Universitaris d’Investigació i Centres de Recerca propis, així com, l’article 24.3 del Reglament del propi 
institut que estableixen que el Consell de Govern ratificarà l’acord de modificació del reglament aprovat pel Consell 

d’Institut. 
  

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

http://www.uab.cat/doc/modificacio_Reglament_Institut_Ciencia_Tecnologia_Ambiental_CG080721
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ACORDS 
 
PRIMER. Ratificar l’acord de modificació del Reglament de l’Institut de Neurociències amb les esmenes informades 

per la Comissió d’Investigació, en els termes del document annex. [Document] 
 
SEGON. Encarregar el 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. 

 
QUART. Notificar els presents acords al director de l’Institut de Neurociències. 
 
 
Acord 83/2021, de 8 de juliol, del Consell de Govern 

 
Atesa la petició presentada per AIGÜES DE BARCELONA, EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓ INTEGRAL DE 

L’AIGUA, S.A, per ubicar un conjunt d’equips de telemesura per verificar les dades de consum d’aigua als edificis del 
campus de la Universitat. 
 
Atès que els equips de telemesura 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 els equips de telemesura els quals s’identifiquen.  
- Cànon: No s’estableix cap cànon.  
-  Termini de duració: 4 anys amb previsió de la possibilitat de pròrroga expressa. 
- Destinació: Instal·lació dels equips de telemesura necessaris per recavar les dades de consum d’aigües.  

 

Vist allò que disposa l’article 92 la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les Administracions Públiques, 

l’article 28 del decret legislatiu 1/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de patrimoni de 
la Generalitat de Catalunya, l’article 70 del decret 323/1983, de 14 de juliol, del reglament del patrimoni de 
Catalunya i l’article 207.2 dels Estatuts de la UAB.  
 
Vista la conformitat de la Gerència i del Gabinet Jurídic.    
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Campus, Sostenibilitat i 

Territori, el Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER. Autoritzar la cessió d'ús d’espais a AIGÜES DE BARCELONA, EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓ 
INTEGRAL DE L’AIGUA, S.A, per ubicar un conjunt d’equips de telemesura per verificar les dades de consum d’aigua 
als edificis del campus de la Universitat.  en els següents termes:  

  
- Objecte: cessió d’ús dels espais necessaris per ubicar els equips de telemesura els quals s’identifiquen al 

document annex. [Document] 
- Cànon: No s’estableix cap cànon.  
-  Termini de duració: 4 anys amb previsió de la possibilitat de pròrroga expressa. 
- Destinació: Instal·lació dels equips de telemesura necessaris per recavar les dades de consum d’aigües.  

  
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 a la vicerectora de Campus, Sostenibilitat i Territori 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 AIGÜES DE BARCELONA, EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓ INTEGRAL DE 
L’AIGUA, S.A 

http://www.uab.cat/doc/modificacio_Reglament_Institut_Neurociencies_CG080721
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Acord 84/2021, de 8 de juliol, del Consell de Govern 

 
Que en virtut de l’Ordre de 30 de novembre de 1992, per la qual la CIRIT atorgà subvencions per contribuir en 
projectes i en inversió en infraestructura de recerca en diferents institucions (DOGC núm. 1.686, de 23.12.1992) es 
va aprovar, entre d’altres, una subvenció per part de la Generalitat de Catalunya a la Universitat Autònoma de 
Barcelona per la construcció, entre d’altres, de la seu del CONSORCI CENTRE D’ESTUDIS DEMOGRÀFICS (CED). 
 

Que en compliment del que estableix l’Ordre de 30 de novembre de 1992, la Generalitat, a través del CIRIT, i la 
UAB van formalitzar en data 28 d’octubre de 1994 un conveni l’objecte del qual va ser establir el règim d’execució 
de la subvenció. 
 
Que en compliment d’allò que es va acordar al conveni de 28 d’octubre de 1994, la UAB va realitzar l’obra de l’edifici 

E on s’ubiquen el CED i l’Institut d’Estudis Europeus, edifici que va ser lliurat a les esmentades entitats en el primer 
trimestre de 1995. 

 
Posteriorment, l’any 1997 la UAB, al seu cost, va ampliar la superfície útil de l’edifici amb recursos propis no 
provinents de la Generalitat, reconvertint i habilitant 190 m2 de la cota de fonaments de la planta -1. Finalment, la 
superfície actual de l’edifici és la següent, d’acord amb els plànols annexos   

      
 

 

Espai 

    Total 
 
 

 
Edifici E2 Edifici E1 M2 

 
 

  
 

 m2 m2     

 
Planta -1 332 206 538 

 
 

 
Planta 0 327 258 585 

 
 

 
Planta 1 327 258 585 

 
 

 
Planta 2 388 258 646 

 
 

 

Total 1.374 980 2.354 

 

 

   
Que, tot i haver-se posta a disposició del CED els espais construïts, no es va procedir a formalitzar el corresponent 
conveni concessional, la qual cosa ha motivat una salvetat per part de la Intervenció General de la Generalitat de 
Catalunya al valorar el patrimoni del CED. 
 
Que, atesa la necessitat de regularitzar la situació que ha vingut gaudint de forma pacífica el CED respecte l’Edifici 

E2, les parts volen formalitzar el corresponent conveni de cessió d’ús dels espais a dalt identificats a l’expositiu III 
al seu favor, en base a les següents 
 
Vist allò que disposa l’article 92 la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les Administracions Públiques, 
l’article 28 del decret legislatiu 1/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de patrimoni de 
la Generalitat de Catalunya, l’article 70 del decret 323/1983, de 14 de juliol, del reglament del patrimoni de 
Catalunya i l’article 207.2 dels Estatuts de la UAB.  

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

 

Primer.- Autoritzar la cessió d'ús d’espais al CONSORCI CENTRE D’ESTUDIS: 
 

- Objecte: dret exclusiu d’ús de l’edifici ubicat al campus identificat com E2, de 1.374 m2 els quals 
s’identifiquen al document annex. [Document] 
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- Cànon: La present cessió d’ús és de caràcter gratuït i, per tant, no implica el pagament de cànon per part 
del CED a la UAB.  
 

- Termini de duració: Atès que les parts regularitzen una situació de facto que es ve produint des del lliurament 
de l’edifici, el dret de d’ús dels espais te una durada de SETANTA-CINC (75) ANYS, comptats des de la data 
de lliurament de l’edificació, el 31/03/1995. Finalitzat aquest període inicial, les parts podran prorrogar-ho, 
de forma expressa, per un altre SETANTA-CINC (75) ANYS més o fins el termini màxim legalment permès 
per la legislació de patrimoni de les Administracions Públiques.  
 

- Destinació: El CED destinarà els espais objecte de la cessió d’ús per la seva finalitat institucional.   
  

Segon.- Aprovar la minuta del conveni de cessió d’ús d’espais en els termes del document annex i 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. 

[Document] 
 

Tercer.- Elevar aquest acord al Consell Social per a la seva aprovació, si escau. 
 
Quart.- Encarregar la vicerectora d’Innovació i de Projectes Estratègics el seguiment de l'acord primer. 
 
Cinquè.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d’economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries 
per a fer-los efectius. 
 

Sisè.- Notificar els presents acords a la CENDRE D’ESTUDIS DEMOGRÀFICS. 
 
 
Acord 85/2021, de 8 de juliol, del Consell de Govern 
 

Que la UAB és titular dominical d’una porció de terreny incorporat en una més gran inscrita al Registre de la Propietat 

núm. 2 de Cerdanyola com a finca registral nº 45.279 i que respon a la següent descripció: 
 

Peça de terreny de 1.150 m2, juxtaposada a l’edifici de l’Institut dels Materials de Barcelona 
(ICMAB), amb façana orientada al nord-oest de 46 metres, limita amb la zona verd on discorre la 
via de vianants i la carretera de Cerdanyola a la UAB. El costat orientat al sud-est, de 25 metres, 
limita amb el vial que el separa de la parcel·la del ICMAB. La façana posterior orientada al sud-
oest, també de 46 metres, limita amb el vial de Servei de la parcel·la on s’ ubica el Taller Mecànic 

i d’Electrònica i el Laboratori del Sincrotró. Finalment, el costat nord-oest, de 25 metres. Limita 
amb la parcel·la actual del ICMAB. 
Referencia cadastral: 5049611DF2954G0137OW 

 
S’adjunten com a document núm. 1 plànols d’emplaçament i situació de la parcel·la objecte de cessió d’ús per la 
seva correcta identificació.  
 

Que el 8 de juny de 2001, la Sociedad Española de Carburos Metálicos, S.A. (CB), l’Agencia Estatal Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas (CSIC) i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) van constituir una Agrupació 
d’interès econòmica (AIE) amb la denominació  “MATGAS 2000, AIE”, davant la notari de Barcelona, Sra. Mª Isabel 
Gabarró Miquel, sota el número 2.193 del seu protocol, amb un capital social de 2.731.873,98 euros, en virtut de la 
qual:   
 

- CB va subscriure un 66 per 100 del capital social (1.803.036,31 euros), mitjançant el compromís de construir 
un laboratori que es posaria a disposició de l’AIE per la producció de petites quantitats de gasos especials com 
estàndards, l’execució de projectes i treballs que permetin desenvolupar les aplicacions i tecnologies necessàries 
per a la indústria en l’àmbit de materials, així com el disseny i producció a escala limitada de materials específics 
i dels dispositius derivats de la seva aplicació;   

- El CSIC va subscriure un 22 per 100 del capital social (601.012,10 euros), mitjançant el compromís de comprar 
equipament científic i moblat del laboratori; i, 

- la UAB va subscriure un 12 per 100 del capital social (327.824,78 euros), mitjançant el compromís d’aportar a 
l’AIE, mitjançant la concessió demanial, la cessió en ús de terrenys necessaris per l’edificació del Laboratori de 

petites quantitats de gasos especials.   
 
Que, en compliment d’allò que es va acordar a l’escriptura de constitució de MATGAS 2000, AIE, en data 2 de juliol 
de 2002 la UAB i MATGAS 2000, AIE van formalitzar, en document administratiu, concessió demanial en virtut de la 

http://www.uab.cat/doc/conveni_cessio_us_espais_consorci_centre_estudis_CG080721


BOUAB Núm. 197  -  Juliol i agost / 2021     pàg. 59 
 

 

Butlletí Oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona 

qual la UAB va cedir en ús a MATGAS 2000, AIE una porció de terreny de 1.150 m2, ubicat dins la Finca registral nº 
45.279, pel termini de 50 anys. 
   

Que, en compliment d’allò acordat en l’escriptura de constitució de  MATGAS 2000, AIE, CB va portar a terme la 
construcció de l’edificació compromesa consistent en un laboratori. 
 
Que en Assemblea General de Socis de MATGAS 2000, AIE de data 20 de febrer de 2004, els socis de l’AIE van 
acordar la reducció de capital, la qual va ser elevada a escriptura pública davant el notari de Barcelona, Sr. Franciso 
Armas Omedes, el 21 d’abril de 2005, sota el número 1.262 del seu protocol, en virtut de la qual els tres socis, 

considerant innecessària l’existència de fons patrimonials per la consecució dels fins de l’Associació, acordant deixar 
sense efecte la constitució de capital, reduint a 0 euros, restituïen a cada soci les aportacions realitzades a l’AIE.  
 
Que en virtut dels esmentats acords, en data 30 de novembre de 2007, la UAB reconeix haver rebut la possessió de 
la peça de terreny en el seu dia cedida mitjançant concessió demanial a dalt indicada.  

 
Que, d’entre els acords assolits pels socis en l’Assemblea General de Socis de MATGAS 2000, AIE de 20 de febrer 

de 2004, van acordar instrumentar, mitjançant els corresponents negocis jurídics, la cessió d’ús dels béns 
compromesos pels socis, la qual cosa mai es va portar a terme.  

   
Que la UAB i el CSIC estan interessats en formalitzar un acord en virtut del qual la UAB cedeix l’ús al CSIC, en règim 
de concessió administrativa, de a superfície de terreny de 1.150 m2, ubicats a la Finca registral 45.279  on es troba 
el Laboratori de petites quantitats de gasos especials, per un període de 31 anys. 
 

Que per aprovar l’operació del CSIC, Patrimoni de l’Estat i l’Advocacia de l’Estat, requereix l’acord previ de l’òrgan 
competent de la UAB.  
   
Vist allò que disposa l’article 92 la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les Administracions Públiques, 
l’article 28 del decret legislatiu 1/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de patrimoni de 

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

Catalunya i l’article 207.2 dels Estatuts de la UAB.  
 
Vista la conformitat de la Gerència i del Gabinet Jurídic.    
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora d’Innovació i de Projectes 
Estratègics, el Consell de Govern ha adoptat els següents  
 

ACORDS 
 
PRIMER. Autoritzar la formalització d’una concessió demanial a l’AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE 
INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS, en els següents termes:  
  
- Objecte: Peça de terreny de 1.150 m2, juxtaposada a l’edifici de l’Institut dels Materials de Barcelona (ICMAB), 

amb façana orientada al nord-oest de 46 metres, limita amb la zona verd on discorre la via de vianants i la 

carretera de Cerdanyola a la UAB. El costat orientat al sud-est, de 25 metres, limita amb el vial que el separa 
de la parcel·la del ICMAB. La façana posterior orientada al sud-oest, també de 46 metres, limita amb el vial de 
Servei de la parcel·la on s’ ubica el Taller Mecànic i d’Electrònica i el Laboratori del Sincrotró. Finalment, el costat 
nord-oest, de 25 metres. Limita amb la parcel·la actual del ICMAB. Referencia cadastral: 
5049611DF2954G0137OW. S’adjunta com annex els plànols d’emplaçament i situació de la parcel·la objecte de 
cessió d’ús per la seva correcta identificació. [Document] 

- Cànon:  El cànon que el CSIC vindrà obligada a abona a la UAB per l’ús del terreny es de 17.576,15 euros anuals 
(ITP/AJD exclòs).  
A més a més, el CSIC abonarà a la UAB en concepte de despeses ciutat un 0,41%  del cost de les mateixes, la 
qual 19.331.50 euros, més la quota corresponent de l’IVA.  

- Termini de duració: 31 anys des de la formalització del conveni de concessió demanial.  
- Destinació: El CSIC destinarà el Laboratori edificat a la peça de terreny objecte de la concessió demanial a la 

seva  finalitat institucional.   

  
SEGON. Aprovar la minuta del conveni de cessió d’ús d’espais en els termes del document annex. [Document] 

 
TERCER. Autoritzar al rector, o persona en qui delegui, perquè amb les més àmplies facultats pugui signar el conveni 
per la qual es formalitzi la concessió demanial d’acord amb la minuta provada. També se li autoritza a fer les 
modificacions que consideri adients, així com, tots els documents públics i privats que siguin necessaris, amb les 
clàusules que consideri més adients, per donar compliment a aquest acord. En cas que el document concessional 

http://www.uab.cat/doc/Concessio_CSIC_CG080721
http://www.uab.cat/doc/Conveni_cessio_CSIC_CG080721
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que es sigui incorpori modificacions respecte de la minuta aprovada que no siguin de caràcter tècnic, el rector haurà 
d’informar al Consell Social sobre les mateixes. 
 

QUART. Elevar aquest acord al Consell Social per a la seva aprovació, si escau. 
 
CINQUÈ. Encarregar la vicerectora d’Innovació i de Projectes Estratègics el seguiment de l'acord primer. 
 
SISÈ. Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries 
per a fer-los efectius. 

 
SETÈ. Notificar els presents acords a l’Agència Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 
 
 
Acord 86/2021, de 8 de juliol, del Consell de Govern 

 
Vista la proposta del vicerector de Recerca i de Transferència en relació amb la formalització d’un contracte de 

llicència en exclusiva de la patent EP20211124.1 APPARATUS AND METHOD FOR SECURE SPACE COMMUNICATION, 
entre la  UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA i la UNIVERSITY OF GENEVA, com a llicenciants en un 50% i un 
50%, respectivament, i IDQUANTIQUE, S.A., com a llicenciatària, pel temps de durada de la patent i en el territori 
de la patent, i en els termes econòmics establerts a l’informe d’idoneïtat  lliurat pel cap de l’oficina de valorització i 
patents de data 16 de juny de 2021. 
 
Atès que la tecnologia llicenciada resulta com a inventora, la doctora Ángeles Vazquez Castro, del Departament de 

Telecomunicació  i Enginyeria de Sistemes de de la UAB.   
 
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. 
  

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 en exclusiva de la patent 

EP20211124.1 APPARATUS AND METHOD FOR SECURE SPACE COMMUNICATION, entre la  UNIVERSITAT 
AUTÒNOMA DE BARCELONA i la UNIVERSITY OF GENEVA, com a llicenciants en un 50% i un 50%, respectivament, 
i IDQUANTIQUE, S.A., com a llicenciatària, pel temps de durada de la patent i en el territori de la patent, i en els 
termes econòmics establerts a l’informe d’idoneïtat  lliurat pel cap de l’oficina de valorització i patents de data 16 
de juny 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. 
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Acord 87/2021, de 8 de juliol, del Consell de Govern 
 

Vista la proposta del vicerector de Recerca i de Transferència en relació amb la formalització d’un contracte de 
llicència del software ioCHEM  entre la  UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA, la UNIVERISTAT ROVIRA I 
VIRGILI, l’INSTITUT CATALÀ DE RECERCA I D’ESTUDIS AVANÇATS i l’INSTITUT CATALÀ D’INVESTIGACIÓ QUÍMICA 
com a llicenciants (on la UAB detenta el 0,75% de la propietat), i CTC, com a llicenciatària, pel termini i les condicions 
establertes a l’informe d’idoneïtat lliurat pel cap de l’Oficina de valorització i patents de data 16 de juny de 2021. 
 

Atès que la tecnologia llicenciada és fruit dels treballs del grup de recerca on l’Investigador Principal és el doctor 
Feliu Maseras, del Departament de Química de la UAB.   
 
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. 
  

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 del software ioCHEM  entre 

la  UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA, la UNIVERISTAT ROVIRA I VIRGILI, l’INSTITUT CATALÀ DE RECERCA 
I D’ESTUDIS AVANÇATS i l’INSTITUT CATALÀ D’INVESTIGACIÓ QUÍMICA com a llicenciants (on la UAB detenta el 
0,75% de la propietat), i CTC, com a llicenciatària, pel termini i les condicions establertes a l’informe d’idoneïtat  
lliurat pel cap de l’oficina de valorització i patents de data 16 de juny 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 88/2021, de 8 de juliol, del Consell de Govern 
 
Vista la proposta del vicerector de Recerca i de Transferència en relació amb la formalització d’un contracte de 
llicència exclusiva de Rel/Rela/SpoT SMALL MOLECULES MODULATORS AND SCREENING METHODS que engloba la 
família de patents PCT/EP2020/59005 i el know how necessari per completar el desenvolupament del producte, 
entre la UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA i la UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES, com a llicenciants en un 

20% i un 80%, respectivament, i SANTERO THERAPEUTICS, com a llicenciatària, pel temps de durada de la patent 
i 10 anys pel know-how, i en els termes econòmics establerts a l’informe d’idoneïtat  lliurat pel cap de l’oficina de 

valorització i patents de data 17 de juny de 2021.  
 
Atès que la tecnologia llicenciada s’emmarca en un projecte liderat pel Dr. García-Pino, investigador ERC de la 
UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES i l’investigador principal de la UAB és el doctor Leonardo Pardo del Departament 
de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia i de Medicina Preventiva i Salut Pública de la UAB.   
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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. 
  
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 exclusiva de Rel/Rela/SpoT 
SMALL MOLECULES MODULATORS AND SCREENING METHODS que engloba la família de patents PCT/EP2020/59005 
i el know how necessari per completar el desenvolupament del producte, entre la  UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE 
BARCELONA i la UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES, com a llicenciants en un 20% i un 80%, respectivament, i 

SANTERO THERAPEUTICS, com a llicenciatària, pel temps de durada de la patent i 10 anys pel know-how, i en els 

termes econòmics establerts a l’informe d’idoneïtat  lliurat pel cap de l’oficina de valorització i patents de data 17 
de juny 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 89/2021, de 8 de juliol, 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 EVOTEC, com a llicenciatària, per tres anys, pel preu de 2.500 euros (1r any), 2.000 euros (2n any) i 
1.500 euros (3r any), segons informe d’adequació lliurat pel cap de l’oficina de valorització i patents de data 23 de 
juny de 2021. 
 

Atès que el software és capaç de predir la probabilitat d’agregació de 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.  
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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. 
  

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 EVOTEC, 
com a llicenciatària, per tres anys, pel preu de 2.500 euros (1r any), 2.000 euros (2n any) i 1.500 euros (3r any), 
segons informe d’adequació lliurat pel cap de l’oficina de valorització i patents de data 23 de juny 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 90/2021, de 8 de juliol, 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 i no transferible del software per a la gestió de granges lleteres entre la UNIVERSITAT 
AUTÒNOMA DE BARCELONA, com a llicenciant, i MAP OF AGRICULTURE GROUP, com a llicenciatària, per un termini 
màxim de tres anys, per tal que la llicenciatària pugui fer les modificacions evolutives necessàries del codi font per 
cobrir els seus interessos empresarials, en els termes de l’informe d’idoneïtat  lliurat pel cap de l’oficina de 

valorització i patents de data 23 de juny de 2021. 
 
Atès que la tecnologia llicenciada és fruit dels treballs del grup de recerca on l’Investigador Principal és el doctor, 
Sergio Calsamiglia Blancafort, del Departament de Ciència Animal i dels Aliments de de la UAB.   
 
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. 
  
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 
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PRIMER. Informar favorablement l’autorització per formalitzar un  contracte de llicència no exclusiva i no transferible 
del software per a la gestió de granges lleteres entre la  UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA, com a llicenciant, 

i MAP OF AGRICULTURE GROUP, com a llicenciatària, per un termini màxim de tres anys, per tal que la llicenciatària 
pugui fer les modificacions evolutives necessàries del codi font per cobrir els seus interessos empresarials, en els 
termes de l’informe d’idoneïtat  lliurat pel cap de l’oficina de valorització i patents de data 23 de juny 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 91/2021, de 8 de juliol, del Consell de Govern 
 
Vista la proposta del vicerector de Recerca i de Transferència en relació amb la formalització d’un contracte de 
llicència exclusiva de la família de patents que deriva de la WO2017085317 (Secreted splicing variant of mammal 
Klotho as a medicament for cognition and behaviour impairments), entre la UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE 
BARCELONA, i la INSTITUCIÓ CATALANA DE RECERCA I ESTUDIS AVANÇATS, així com, del know-how associat a la 
tecnologia de la invenció, com a llicenciants en un 77,5% i un 22,5%, respectivament, i AKLOTHOGENE, com a 

llicenciatària, pel temps de durada de la patent i del know-how, per tot el món i en els termes econòmics establerts 
a l’informe d’idoneïtat  lliurat pel cap de l’oficina de valorització i patents de data 22 de juny de 2021.  
 
Atès que els inventors de la tecnologia llicenciada són el doctor Miguel Chillón Rodríguez, del Departament de 
Bioquímica ei de Biologia Molecular (45%) i la doctora Assumpció Bosch Merino, del Departament de Bioquímica i 

Biologia Molecular (10%).  

 
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. 
  
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 exclusiva de la família de 
patents que deriva de la WO2017085317 (Secreted splicing variant of mammal Klotho as a medicament for cognition 
and behaviour impairments), entre la  UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA, i la INSTITUCIÓ CATALANA DE 

RECERCA I ESTUDIS AVANÇATS, així com, del know-how associat a la tecnologia de la invenció, com a llicenciants 
en un 77,5% i un 22,5%, respectivament, i AKLOTHOGENE, com a llicenciatària, pel temps de durada de la patent 

i del know-how, per tot el món i en els termes econòmics establerts a l’informe d’idoneïtat  lliurat pel cap de l’oficina 
de valorització i patents de data 22 de juny de 2021. 
 
SEGON.- Elevar al Consell Social el present acord, per tal que exerceixi les seves competències.  
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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 92/2021, de 8 de juliol, del Consell de Govern 
 

Atès que l’article 10 del Reglament del Consell de Govern i l’article 4.1. de la Normativa  de creació, composició i 
funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, estableixen el mandat de les comissions del Consell de 
Govern. 
 
Atès que, després de les eleccions al Claustre i de comptar amb els nous representants del Claustre en el Consell de 

Govern, ha finalitzat el mandat dels membres de les comissions del Consell de Govern i, per tant, correspon iniciar 
un nou mandat, motiu pel qual s’ha de procedir a l’elecció dels membres d’aquestes comissions. 

 
Vist que l’article 3 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB estableix: 
 

1. Els membres de les comissions, excepte els que s’esmenten en el paràgraf següent, són elegits pel Consell 
de Govern després d’haver presentat la candidatura corresponent, i d’acord amb el que estableix l’article 24 
del Reglament del Consell de Govern. 

 
2. Els degans, deganes, directors i directores d’escola, de departament o d’institut són elegits pel seu col·lectiu 
respectiu i d’entre els membres d’aquest, i són membres de la comissió per raó del càrrec. En el moment de 
l’elecció, s’ha de proclamar una persona titular i una persona suplent. 
 

3. Les persones candidates a representar l’alumnat a les comissions del Consell de Govern han de ser 

proposades pel Consell d’Estudiants de la UAB. En el cas que siguin persones candidates a representar 
l’alumnat de postgrau hauran de pertànyer al col·lectiu del personal investigador en formació (PIF). 
 
4. Els i les membres de les comissions en representació del PAS són elegits pels claustrals del seu col·lectiu i 
d’entre els membres d’aquest, segons estableix l' article 24.3 del vigent reglament del Consell de Govern. 

 
Vist el que disposa l'article 24 del Reglament del Consell de Govern 

 
1. Els membres de les Comissions són elegits pel Consell de Govern, prèvia presentació de candidatures, que 
serà comunicada a efectes de publicitat als diversos estaments i a les estructures bàsiques de la universitat. 
  
2. Les candidatures s'han de presentar per escrit, amb especificació de Comissió i estament, a la Secretaria 
General, la qual ha de garantir la publicitat de la convocatòria entre els membres de la comunitat universitària. 
  

3. L'elecció es farà per majoria simple de vots emesos. L'escrutini es realitzarà recomptant els vots i ordenant 
els candidats per ordre descendent en nombre de vots i resultaran elegits els més votats que compleixin les 
condicions generades de composició establerts per a cada Comissió. En cas que alguna de les eleccions deixés 
vacant un o diversos llocs per cobrir, es procedirà a una nova votació. 

 
Atès que correspon al Consell de Govern l’elecció dels membres en representació del personal docent i investigador 

i d’una part de l’alumnat.  
 
Vist que s'ha obert el termini de presentació de candidatures fins a les 9:00 el dia 7 de juliol de 2021. Per tal que 
els membres del Consell de Govern puguin conèixer les candidatures presentades, s’ha habilitat un pàgina de 
consulta.  
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de l’Equip de Govern, el Consell de Govern ha 

adoptat els següents 
 

ACORDS 
 
PRIMER. Elegir els membres de les comissions del Consell de Govern en els termes que consten al document que 
s'annexa. [Document]  
 

http://www.uab.cat/doc/Eleccio_membres_comissions_CG080721
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SEGON. Ratificar la proposta de membres de les comissions del Consell de Govern següents: 
 

- Proposta de representació dels degans, directors d’escola, de departament o d’institut.  

- Proposta de representació de l’alumnat presentada del Consell d’Estudiants de la UAB.  
- Proposta de representació del personal d’administració i serveis resultant de les eleccions que van tenir lloc 

el passat 6 de juliol de 2021.  
 
TERCER. Comunicar el resultat de la votació a les persones que resulten escollides i als presidents de les comissions 
delegades.  

 
QUART. Publicar el resultat de la votació a la Intranet de la UAB corresponent als diferents col·lectius. 
 
 
Acord 93/2021, de 8 de juliol, del Consell de Govern 

 
Vistos els articles 73 i 74 del Reglament del Personal Acadèmic de la UAB, aprovat en data 17 de novembre de 2010, 

i modificat en diverses ocasions, la darrera en data 13 de desembre de 2017, el qual preveu que la Comissió 
d’Empara del Personal Docent i Investigador té per objectiu que s’emeti un informe preceptiu en els casos 
d’impugnacions contra acords dels departaments en matèria d’assignació docent, i que està formada pels membres 
següents: a) dos representants de l’Equip de Govern de la UAB, b) un representant de la Junta de Personal Docent 
i Investigador, designat per i entre els seus membres c) un representant del Comitè d’Empresa del Personal Docent 
i Investigador, designat per i entre els seus membres, d) un professor dels cossos docents universitaris, membre 
del Claustre, elegit pel Consell de Govern, i e) un professor contractat, membre del Claustre, elegit pel Consell de 

Govern. 
 
Atès que els anteriors membres de la Comissió en representació dels cossos docents universitaris i del professorat 
contractat han perdut la condició de membre del Claustre, correspon procedir a una nova elecció. 
 

Vist que s’ha obert el termini de presentació de candidatures fins a les 9.00 hores del dia 7 de juliol de 2021. Per tal 

que els membres del Consell de Govern puguin conèixer les candidatures presentades, s’ha habilitat una pàgina de 
consulta. 
 
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.- Escollir Cristina Buenafuentes de la Mata i Juan Manuel Leyva Moral, membres de la Comissió d’Empara 
del Personal Docent i Investigador de la UAB en representació del professorat dels cossos docents universitaris i del 
professorat contractat, respectivament 
 
SEGON.- Comunicar el resultat de la votació a les persones que resultin escollides. 
 

TERCER.- Publicar el resultat de la votació a la Intranet de la UAB. 
 
 
Acord 94/2021, de 8 de juliol, del Consell de Govern 
 
L’article 127.2.f) de la Llei1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya estableix que integren la Conferència 

General del Consell Interuniversitari de Catalunya, entre d’altres, tres representants de la comunitat universitària 
de cadascuna de les universitats públiques i privades, nomenats d’acord amb el que estableixi el consell de govern 
o les normes d’organització i de funcionament respectius, les quals, en tot cas, han de garantir la representació de 
l’alumnat. 
 
En data 4 de març de 1999 la Junta de Govern (òrgan anterior a l’actual Consell de Govern) va acordar designar 
com a representants d’aquesta Conferència General dos vicerectors i un estudiant nomenats per la mateixa Junta 

de Govern entre els seus membres. 
  

De conformitat amb l'article 3.a del Reglament del Consell d'Estudiants de la UAB aprovat pel Consell de Govern en 
data 25 d'abril de 2012, el qual estableix que una de les competències d'aquest Consell d'Estudiants és representar 
la comunitat estudiantil de la UAB, entre d'altres, en la Conferència General del Consell Interuniversitari de 
Catalunya, només en podran presentar candidatura per a aquesta elecció els estudiants membres del Consell de 
Govern que siguin membres del Consell d'Estudiants de la UAB. 
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Atès que l’alumnat escollit anteriorment ha perdut la condició de membre del Consell de Govern, correspon ara la 
designació de la representació de l’alumnat. 

  
Vist la proposta presentada pel Consell d’Estudiants de la UAB. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, el Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 

  
PRIMER. Nomenar Bernat Sánchez Yvern representant de l’alumnat de la UAB a la Conferència General del Consell 
Interuniversitari de Catalunya, en substitució del que ha causat baixa. 
 
 SEGON. Comunicar aquest acord a les persones interessades i al Consell Interuniversitari de Catalunya. 

 
 

Acord 95/2021, de 8 de juliol, del Consell de Govern 
 
Atesos els compromisos adquirits per la Universitat Autònoma de Barcelona envers els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible (ODS) i l’Agenda 2030, i més concretament amb l’aspecte ambiental de la Declaració 
d’Emergència Climàtica.  
 
Atès que els esmentats ODS i Declaració esdevenen principis inspiradors del Pla Campus Saludable i Sostenible i del 

Pla de Mobilitat de la UAB i de la necessitat de creació de l’Espai Saludable i Sostenible (Espai SiS) a l’Avinguda de 
l’Eix Central. 
 
Atès que el Projecte d’Espai SiS consisteix en la creació d’un àmbit on la prioritat siguin les persones i les formes de 
mobilitat més sostenibles, amb l’objectiu d’afavorir la socialització i l’ús dels mitjans de transport actius.  

 

Atès que l’espai geogràfic on es desenvoluparà el Projecte d’Espai SiS radica entre la Plaça Cívica i l’Edifici C, de 
superfície aproximada de 5.000 m2, tal i com s’identifica en el plànol que s’incorpora com annex núm.1. 
 
Atès que l’assoliment d’aquest objectiu implica la reordenació del trànsit de vehicles privats i del transport públic i 
també de l’aparcament en dos àmbits d’actuació:  
 
- Un primer àmbit, ubicat en el tram existent entre els edificis B i C. Aquest espai es dotarà d’una màxima 

priorització, on hi circularan vianants, bicicletes, patinets i vehicles d’emergències o de manteniment.  
- Un segon àmbit, ubicat en el tram existent entre la Plaça Cívica i l’edifici B, així com, entre la rotonda de l’Edifici 

C i el subterrani d’aquest mateix edifici, on hi circularan els vehicles de les persones usuàries dels edificis B i C 
(usuàries dels aparcaments reservats d’aquests edificis, persones amb mobilitat reduïda, usuàries de l’Oficina 
de correus, usuàries d’aparcaments de motos i vehicles de càrrega i descàrrega) i altres vehicles autoritzats.  

 
Atès que com a conseqüència de la implementació del Projecte d’Espai SiS també es reorganitzaran el servei de 

transport interurbà i servei intern de la UAB al campus, en els següents aspectes:  
 

- Les línies de transport interurbà afectades incorporaran més parades als seus recorreguts, incrementant la 
cobertura territorial dels serveis. La major part del Campus estarà coberta per alguna parada amb distàncies 
de 5 minuts a peu, com a màxim. 

- El servei intern de la UAB simplificarà l’esquema existent. Es passarà de 5 línies a 3. La Línia 3, interna al 

Campus, entre la Facultat de Ciències i l’edifici Eureka, continua igual. Les línies 1, 2, 4 i 5, de connexió amb 
l’estació de Renfe, passen a ser Línia 1 (Renfe-Rectorat) i 2 (Renfe-Vila). Aquestes noves línies integren els 
vehicles i serveis de les línies 4 i 5, de tal manera que doblen les freqüències en la majoria de parades. La 
disposició de les parades existents i la creació d’una nova parada a la Plaça Cívica, en substitució i a 3 minuts 
a peu de l’actual parada de l’Eix Central, garanteix un accés a les línies a menys de 5 minuts caminant des 
de la majoria d’espais del Campus. La configuració dels horaris garantirà una connexió eficaç amb tots els 
trens d’arribada i de sortida de l’estació de Renfe. 

 
Vist els articles 60 i 64.w) dels Estatuts de la UAB que configuren el Consell de Govern com l’òrgan suprem de 

govern col·legiat de la Universitat que estableix les directrius sobre els recursos econòmics i materials que té la 
Universitat i al que se li atribueixen les competències residuals que la legislació li atorgui.  
 
Vista la conformitat de la Gerència i del Gabinet Jurídic.  
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Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Campus, Sostenibilitat i 
Territori, el Consell de Govern ha adoptat els següents  
 

ACORDS 
 
PRIMER. Aprovar la creació de l’Espai Saludable i Sostenible  de l’Avinguda de l’Eix Central de la UAB per fomentar 
els hàbits saludables i sostenibles al Campus i la realització d’activitats esportives i cultures que afavoreixin la 
socialització en una superfície aproximada de 5.000 m2 entre la Plaça Cívica i l’Edifici C, tal i com s’identifica en el 
plànol que s’incorpora com annex [Document] 

 
SEGON. Acordar la reordenació del trànsit de vehicles privats, del transport públic i també de l’aparcament a l’Espai 
Saludable i Sostenible, implicant els següents àmbits d’actuació:  
 
- Un primer àmbit, ubicat en el tram existent entre els edificis B i C. Aquest espai es dotarà d’una màxima 

priorització, on hi circularan vianants, bicicletes, patinets i vehicles d’emergències o de manteniment.  
 

- Un segon àmbit, ubicat en el tram existent entre la Plaça Cívica i l’edifici B, així com, entre la rotonda de l’Edifici 
C i el subterrani d’aquest mateix edifici, on hi circularan els vehicles de les persones usuàries dels edificis B i C 
(usuàries dels aparcaments reservats d’aquests edificis, persones amb mobilitat reduïda, usuàries de l’Oficina 
de correus, usuàries d’aparcaments de motos i vehicles de càrrega i descàrrega) i altres vehicles autoritzats.  

  
TERCER. Encarregar a la vicerectora de Campus, Sostenibilitat i Territori el seguiment dels presents acords. 
 

QUART. Comunicar els presents acords al director d’Arquitectura i Logística, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius. 
 
 

I.4. Comissions del Consell de Govern 

 
 
I.4.1. Comissió de Personal Acadèmic 

[tornar a l’índex] 

   
Acord 045/2021, de 20 de juliol de 2021 , Comissió de Personal Acadèmic 
 

ACORDS 
 

Aprovar l'acta de la sessió de 29 de juny de 2021 
   

  
Acord 046/2021, de 20 de juliol 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 2021 aprovada per Consell de Govern en data 2 de juny de 2021 i publicada 

en el DOGC de 25 de juny de 2021. 
 

http://www.uab.cat/doc/Reordenacio_transit_Eix_Central_CG080721
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Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Personal Acadèmic, la Comissió 
de Personal Acadèmic de la UAB ha adoptat els següents 
 

ACORDS 
 

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

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

  

  
Acord 047/2021, de 20 de juliol 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. 
 
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 2 
de juny del 2021. 
 

Vist l’article 45 i següents de la Llei d’Universitats de Catalunya que regulen els requisits del professorat contractat. 
 
Vistos els articles 16 i 17 del conveni col·lectiu per al personal docent i investigador de les universitats públiques 
catalanes de 21 de desembre de 2006, publicat en el DOGC de 14 de febrer de 2007. 
 
Vist l'article 18 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, 
segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a les competències 

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar, si escau, la convocatòria de concursos per a la contractació de nou professorat associat per al 
curs 2021-2022. [Document] 
 

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

  

Acord 048/2021, de 20 de juliol de 2021 , Comissió de Personal Acadèmic 
 

Vist les propostes dels departaments i instituts següents: 

 
• Candidatures de professorat emèrit de nova incorporació 

• Candidatures de professorat honoraris de nova incorporació 
 
Vistos l’article 54 de la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la qual modifica la llei orgànica 6/2001, de 21 de 
desembre,  d’Universitats i l’article 52 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, que disposen 
que les universitats, d’acord amb els seus estatuts, podran nomenar a professorat emèrit entre professors i 
professores jubilats que hagin prestat serveis destacats a la universitat. 
 

Vistos els articles 138 i 142 del decret 237/2003, de 8 d’octubre pel qual s’aproven els Estatuts de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, que disposen que el Consell de Govern ha de desenvolupar els mecanismes de selecció del 
professorat emèrit i honorari. 
 
Vista la Subsecció 1ª de la Secció 3a del text refós del Reglament de Personal Acadèmic de la Universitat Autònoma 

de Barcelona, aprovat pel Consell de Govern de 17 de novembre de 2010 i modificada en diverses ocasions, la 

darrera el 2 de juny de 2021, que regula el procediment per a la proposta de nomenament del professorat emèrit i 
honorari, i fa la competència a la Comissió de Personal Acadèmic per a la seva aprovació. 
 

http://www.uab.cat/doc/Aprovacio-concursos-PDI-permanent-200721
http://www.uab.cat/doc/Aprovacio-concursos-PDI-temporal-200721
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Atès que en aquesta sessió els membres de la Comissió han disposat de la documentació corresponent a les 
propostes de professorat emèrit i honorari pel curs 2021-2022 en la unitat Nebula. 
 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

Primer.- Proposar el nomenament com a professors emèrits dels doctors i doctores següents: Manuel Aznar Soler, 
Joan Botella Corral, Dolores Jaraquemada Pérez de Guzmán, Juan Enrique Martínez Legaz, Ignacio Morgado Bernal, 
Antonio Mur Sierra, Rosa Maria Ortuño Mingarro, Ricardo Pujol Borrell, Josep Rifà Coma, i Joan Subirats Humet.  
 
Segon.- Proposar el nomenament com a professor honorari el doctor Josep Maria Figueres Artigues. 
 

Tercer.- S’adjunta com annex l’informe acreditatiu del detall de la votació. 
 
Quart.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l’execució i el seguiment d’aquest acord. 
  

   

Acord 049/2021, de 20 de juliol de 2021 , Comissió de Personal Acadèmic 
 

Vist el títol VI del Reglament de Personal Acadèmic de la UAB, aprovat per acord del Consell de Govern de data 17 
de novembre de 2010 i modificat per darrera vegada el dia 17 de març de 2021, el qual estableix la regulació dels 
col·laboradors i les col·laboradores de docència, entesos com a professionals que desenvolupen la seva activitat 

professional fora de l’àmbit acadèmic de la UAB i que col·laboren ocasionalment o permanentment amb la Universitat 
de forma desinteressada mitjançant la realització d’activitats docents, i sense tenir vinculació laboral amb la 
universitat.   
 
Vist l'article 138.4 del Reglament de Personal Acadèmic de la UAB que preveu que el vicerector de Personal Acadèmic 

informarà periòdicament a la Comissió de Personal Acadèmic dels nomenaments realitzats. 

 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Donar-se per assabentats del reconeixement com a col·laboradors docents en les diverses modalitats 
previstes al Reglament de Personal Acadèmic.[Document] 
 
SEGON. Encarregar al Vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
  

  
Acord 050/2021, de 20 de juliol de 2021 , Comissió de Personal Acadèmic 
 

Vista la resolució de 31 de maig de 2021, per la qual es convoquen processos selectius per a la contractació de 

personal docent i investigador en el marc del Pla Serra Húnter  (convocatòria núm. 2021/D/LEM/CL/4), publicada al 
DOGC de data 9 de juny de 2021. 
 
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.  
Atès que entre les places convocades hi havia una amb referència UAB-LE-120022  

Nombre de  
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 el concurs amb referència UAB – LE- 120022 pel que fa al nom del Departament 
de destinació de manera que on diu Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals ha 
de dir Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials.  

 

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’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 

http://www.uab.cat/doc/Informacio-colaboradors-docencia-nomenats-juny-2021-200721
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Personal Acadèmic, per delegació del Consell de Govern, aprovar les convocatòries per a la provisió de places de 
funcionaris dels cossos docents i del personal acadèmic contractat. 
 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la correcció d’errors del concurs amb referència UAB – LE- 120022. 
 
SEGON. Encarregar al Vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
  

  

 

I.4.2. Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística 
[tornar a l’índex] 

 
 
Acord 014/2021, de 13 de juliol de 2021 , Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística 
 

Vista la proposta del vicerector de Relacions Internacionals d’aprovació de la Convocatòria de mobilitat internacional, 
modalitat estudis, per al curs 2022/23  
 
Vist que el Programa Erasmus+ és el programa de la UE en els àmbits de l’educació, la formació, el jovent i l’esport 
per al període 2021-2027 i que l’educació, la formació, el jovent i l’esport són àmbits clau que contribueixen al 

desenvolupament personal i professional de la ciutadania. 
 
Vist que el UAB Exchange Programme facilita als estudiants matriculats en un grau universitari a la nostra universitat 
l’estada acadèmica d’un semestre o d’un curs sencer a una universitat estrangera que no participi en el programa 

Erasmus+, així com el posterior reconeixement dels crèdits cursats a l’estranger. 
  

Vist l’article 180 dels Estatuts de la UAB, segons el qual la Universitat, d’acord amb la normativa vigent i amb les 
disponibilitats pressupostàries, pot establir ajuts per a l’estudi. 
  
Vist l’article 20 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions de Consell de Govern de la UAB, 
segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de 14 de juliol i 27 de setembre de 2016, pel que fa les 
competències de la Comissió de Relacions Internacionals i Política Lingüística. 
  

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la Convocatòria de mobilitat internacional, modalitat estudis, per al curs 2022/23. [Document] 

 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Relacions Internacionals l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
  
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 

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

  

Acord 015/2021, de 13 de juliol 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. 

http://www.uab.cat/doc/Aprovacio-Convocatoria-Mobilitat-Internacional-UAB-Estudis-Curs-22-23-130721
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ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar el document marc del Pla de llengües 2021-2025. [Document] 
 

SEGON.- Encarregar al vicerector de Relacions Internacionals i de Política Lingüística l'execució i el seguiment 
d’aquest acord. 
 
TERCER.- Comunicar el present acord a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-lo efectiu. 
  

  

  
Acord 016/2021, de 13 de juliol 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 
 

PRIMER.- Aprovar el document de les línies d'actuació del Pla de llengües per a l'any 2021. [Document] 
 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Relacions Internacionals i de Política Lingüística l'execució i el seguiment 
d’aquest acord. 
 

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

   
Acord 017/2021, de 13 de juliol de 2021 , Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística 
 

Vista la proposta del vicerector de Relacions Internacionals de presentar les bases de la convocatòria d’ajuts al 
personal acadèmic de la UAB per a l'aprenentatge d'idiomes per a l'any 2021. 
Vist l'article 20 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, 
segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a les competències 

de la Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística, que estableix que li correspon aplicar el Pla de 
llengües de la UAB (art. 20 f) i aprovar i resoldre les convocatòries d’ajuts per a fomentar l’ús de la llengua catalana 
(art. 20 g). 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar les bases de les bases de la convocatòria d’ajuts al personal acadèmic de la UAB per a 
l'aprenentatge d'idiomes per a l'any 2021, les quals estan subjectes a la disponibilitat pressupostària prevista al 

pressupost de la UAB. [Document] 
 

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

http://www.uab.cat/doc/Presentacio-aprovacio-document-marc-Pla-llengues-2021-2025-130721
http://www.uab.cat/doc/Presentacio-aprovacio-linies-actuacio-de-Pla-llengues-2021-130721
http://www.uab.cat/doc/Presentacio-aprovacio-convocatoria-ajuts-personal-academic-aprenentatge-idiomes-130721
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II.  Circulars, instruccions  

i altres resolucions d’àmbit general 
 
 

 
II.1. Instruccions 

[tornar a l’índex] 

 
Instrucció 9/2021 del Consell de Govern de 8 de juliol de 2021 sobre planificació de la docència del curs 2021-

2022. [Document] 
 
 
 
 

  

http://www.uab.cat/doc/Instruccio_2021_09
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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 

H1035-33217-14327-Conveni de 
col·laboració entre la UAB  i la 

Universitat de Vic - Universitat 
Central de Catalunya per al 
reconeixement d'investigadors 

vinculats (IVU's)-2020 

Reconeixement de la 
investigadora Esther Dalfo 

com a IVU de la UAB 

Universitat Autònoma de 
Barcelona, Fundació 

Universitària 
Balmes.Universitat de Vic-
UCC, Fundacio d'estudis 

superiors en ciències de la 
salut 

03/07/2020 

H1035-60719-20034-UAB-
Prodigioso Volcán - Aportació 
economica m estrategia i 
creativitat digital 21-22-2021 

UAB-Prodigioso Volcan - 
Aportacio economica m 
estrategia i creativitat digital 
21-22 (2193-14) 

Prodigioso volcan, S.L., UAB 18/05/2021 

H1035-58331-18162-4a Addenda 
al conveni de col·laboració 
acadèmica, d'1 de setembre de 
2016, entre l'Institut Català de 
les Empreses Culturals i la UAB-

2021 

Ampliar el termini de 
vigència del conveni, d'1 de 
setembre de 2016, fins al 31 
d’agost de 2021 

Universitat Autònoma de 
Barcelona, Institut Català de 
les Empreses Culturals 

11/06/2021 

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 

H1035-58894-18729-Convenio 
de colaboración entre el Reial 
Club Deportiu Mallorca, S.A.D. y 
la Universitat Autònoma de 
Barcelona, en los campos de la 

investigación y la tecnología-
2021 

Emmarcar i coordinar 
l'actuació del RCD Mallorca i 
de la UAB en 
assessoraments, intercanvis 
d'informació i realitzacions, 

en els camps de la 
investigació i la tecnologia 

Real Club Deportivo 
Mallorca, Universitat 
Autònoma de Barcelona 

11/06/2021 

H1035-59141-18974-Convenio 
General de Colaboración entre la 
Universidad Popular Autónoma 
del Estado de Puebla y la 

Universitat Autònoma de 
Barcelona-2021 

I. Que el principal objeto del 
presente convenio es el de 
establecer las bases de 
colaboración para que  laa 

UAB y la Universidad Popular 
Autónoma del Estado de 
Puebla (México)  lleven a 
cabo acciones conjuntas de 
colaboración científica, 
tecnología y cultural de 

interés común. 

Emilio José Baños Ardavin/ 
Universidad Popular 
Autónoma del Estado de 
Puebla, Francisco Javier 

Lafuente Sancho/ Universitat 
Autònoma de Barcelona 

15/06/2021 

H1035-59299-19134-Conveni de 
col·laboració docent entre la 
Universitat Autònoma de 
Barcelona i S.E. Carburos 
Metálicos, SA  (Sònia Guri 

Baiget) (2020-2021)-2021 

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

Metálicos en aspectes de 
col·laboració docent 

Universitat Autònoma de 
Barcelona, Sociedad 
Española de Carburos 
Metálicos, SA 

17/06/2021 

H1035-40910-16605-Conveni  de 

col·laboració entre l'Institut 
Municipal d'Educació, Consorci 
d'Educació de Barcelona i la UAB, 

per a la implantació del Projecte 
"Modelatge Petita Infància 0-6"-
2021 

L'objecte  d'aquest conveni 

és l'establiment i regulació 
de la col·laboració entre  
l'IMEB, el CEB mitjançant els 

Centres de Recursos 
Pedagògics, i l'ICE de la 
UAB, del projecte de 
coordinació i intercanvi 
d'experiències i  mètodes de 
treball entre els centres 

educatius públics de 
Barcelona de l'etapa 
educatica d'educació infantil, 
anomenat "Modelatge 0-6" 

Consorci d'Educació de 

Barcelona, Institut Municipal 
d'Educació de Barcelona, 
Universitat Autònoma de 

Barcelona 

18/06/2021 

H1035-59599-19414-Addenda al 
conveni de col·laboració, de 8 de 

gener de 2020, entre el Banco 
Santander, S.A. i la UAB. 
Participació de la UAB en las 
"Becas Santander Conecta"-2021 

Ampliar la col·laboració 
prevista en el conveni de 

data 08-01-2020, mitjançant 
el recolzament de Banco 
Santander a la UAB per a la 
seva participació en el 
desenvolupament del 
Programa de Beques 

Santander Conecta 

Universitat Autònoma de 
Barcelona, Banco Santander, 

SA 

21/06/2021 

H1035-60721-20036-UAB-
OGILVY - Aportacio econòmica m 
estrategia i creativitat digital 21-
22-2021 

UAB-OGILVY - Aportacio 
econòmica m estrategia i 
creativitat digitaL 21-22 
(2193-14) 

Ogilvy, Ogilvy, Universitat 
Autònoma de Barcelona 

23/06/2021 
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Nom Abast Institucions Data de 
signatura 

H1035-59528-19361-Conveni 
entre diverses institucions per a 
la realització de les proves 
d'aptitud personal per a 
l'admissió a diferents estudis de 

grau universitari (PAP-VV) 
(2021)-2021 

Conveni de col·laboració 
entre diverses institucions 
per a la realització de les 
proves d'aptitud personal 
per a l'admissió a diferents 

estudis de grau universitari 
(PAP-VV) (2021) 

Fundació Universitària 
Balmes. Universitat de Vic-
UCC, Universitat Pompeu 
Fabra, universitat de Lleida 
CCT, Universitat Rovira i 

Virgili, Departament 
d'Empresa i Coneixement, 
Universitat Autònoma de 
Barcelona, Universidad de 
Barcelona Ministerio de 
Universidades e 

Investigacion 

28/06/2021 

H1035-59676-19491-Realització 
de les PAU per a més grans de 
25 i més grans de 45 anys i per a 
la prova d'admissió per a més 
grans de 40 anys (MG25-45) 

(any 2021)-2021 

Conveni entre diferents 
entitats. Realització de les 
PAU per a més grans de 25 i 
més grans de 45 anys i per a 
la prova d'admissió per a 

més grans de 40 anys 
(MG25-45) (any 2021) 

Universitat internacional de 
catalunya, fundacion privada 
universitat abat oliba ceu, 
Fundació Universitària 
Balmes.Universitat de Vic-

UCC, Fundació Universitat 
Oberta de Catalunya, 
universitat de lleida cct, 
universitat rovira i virgili, 
Departament d'Empresa i 
Coneixement, universitat de 
girona, universitat 

politecnica de catalunya, 
Universitat Autònoma de 

Barcelona, Universitat 
Pompeu Fabra, universidad 
de barcelona ministerio de 
universidades e 
investigacion, universitat 

ramon llull fundació 

29/06/2021 

H1035-60536-19831-Addenda al 
conveni d'adscripció de la 
Fundació Barcelona Graduate 
School of Economics a la 

Universitat Autònoma de 
Barcelona com a Institut 
Universitari de Recerca-2021 

Adaptació de la durada del 
conveni  del 11-11-2008 
d'adscripció de la Fundació 
Barcelona Graduate School 

of Economics a la UAB, 
determinant que tindrà una 
durada de 4 anys (a comptar 
a partir del 02/10/2020) 
prorrogable fins a 4 anys 

més. 

Universitat Autònoma de 
Barcelona, barcelona 
graduate school of 
economics\ 

29/06/2021 

H1035-60878-20173-UAB-
Unicattemuco (CE evaluacion 
aprendizajes 21-22)-2021 

UAB-UNI Católica Temuco 
(CE Evaluacion aprendizajes 
21-22) 4561-1 

UAB, Universidad Católica de 
Temuco 

30/06/2021 
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Nom Abast Institucions Data de 
signatura 

H1035-59682-19497-Conveni 
específic de col·laboració entre la 
UAB i la Fundació Autònoma 
Solidària (FAS). Establiment de 
les condicions de transferència de 

la subvenció atorgada per 
l'AGAUR-2021 

D'acord amb la Resolució 
EMC912-2020, de 24 d'abril 
(DOGC núm. 8124, 
30.04.2020), es van aprovar 
les bases reguladores dels 

ajuts a les universitats del 
sistema universitari de 
Catalunya per col·laborar en 
el finançament de recursos 
materials i ajuts tècnics i 
personals a fi de contribuir a 

garantir la igualtat 

d'oportunitats de l'alumnat 
amb discapacitat i evitar 
qualsevol tipus de 
discriminació  

Fundació Autonoma 
Solidaria, Universitat 
Autònoma de Barcelona 

02/07/2021 

H1035-60420-19691-Conveni de 

col·laboració entre el 
Departament d'Interior de la 
Generalitat de Catalunya i la UAB 
per a la col·laboració de les 
despeses campus-ciutat (2021)-
2021 

Aquest conveni té per 

objecte regular la 
col·laboració en el 
sosteniment de les despeses 
campus-ciutat en funció de 
la proporció construïda dels 
espais del campus dels quals 
gaudeixen les instal·lacions 

de la DGPEIS de la 
Generalitat de Catalunya 

Universitat Autònoma de 

Barcelona, Departament 
d'Interior 

02/07/2021 

H1035-59516-19351-Pròrroga de 
l'acord, de 27 de juliol de 2015, 
d'autorització d'ús d'espais a 
Format en Formació Professional, 

S.L.-2021 

Cessió d'espais i altres bens 
de la UAB i autorització d'ús 
d'espais a Format en 
Formació Profesional, SL 

Universitat Autònoma de 
Barcelona, Format en 
Formacio Professional, SL 

08/07/2021 

H1035-59600-19415-Contrato de 
cesión de uso de equipo 
informático entre Econocom 
Products & Solutions, S.A. y la 

Universitat Autònoma de 
Barcelona-2021 

Cessió d'ús a la UAB, amb 
opció de compra, de 44 
portàtils descrits a l'Annex 1  
per distribuir-los entre els 

alumnes Beneficiaris del -
Programa de Becas 
Santander Tecnología 
Conecta-, per tal que puguin 
disposar dels equips amb 
finalitats acadèmiques 

Econocom Products and 
Solutions, SA, Universitat 
Autònoma de Barcelona 

08/07/2021 

H1035-59737-19552-Conveni per 
a la realització de les Proves 
d'Aptitud Personal de l'any 2021 
per accedir als graus en Educació 
Infantil i en Educació Primària 
(PAP-ED)-2021 

Conveni entre la Generalitat 
de Catalunya i les 
universitats catalanes per a 
la realització de les Proves 
d'Aptitud Personal de l’any 
2021 per accedir als graus 

en Educació Infantil i en 
Educació Primària (PAP-ED) 

Universitat Internacional de 
Catalunya, Fundacion 
Privada Universitat Abat 
Oliba Ceu, Fundació 
Universitària Balmes, 
Uuniversitat de Vic-UCC, 

Universitat de Lleida CCT, 
Universitat Rovira i Virgili, 
Departament d'Empresa i 
Coneixement, Universitat de 
Girona, Universitat 
Autònoma de Barcelona, 
Universidad de Barcelona 

Ministerio de Universidades e 

Investigacion, Universitat 
Ramon Llull Fundació 

09/07/2021 

H1035-60717-20032-UAB-
Content Ednet - CE 
Hepatocarcinoma 21-22-2021 

UAB-content ednet - CE 
Hepatocarcinoma 21-22 
4393-2 

Universitat Autònoma de 
Barcelona, Content Ednet 
Communications SL 

12/07/2021 
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Nom Abast Institucions Data de 
signatura 

H1035-59283-19117-
Hitotsubashi University-2021 

Renovació conveni intercanvi 
d'estudiants amb la 
Hitotsubashi University 

Satoshi Nakano / 
Hitotsubashi University, 
Mario Martinez Muñoz/ 
Universitat Autònoma de 
Barcelona 

15/07/2021 

H1035-60778-20092-UAB-PSOE 
(DP Com Pol 21-22)-2021 

UAB-PSOE (DP COM POL 21-
22) 1078-20 

Universitat Autònoma de 
Barcelona 

23/07/2021 

H1035-60820-20135-UAB-IMB 
(estada recollida dades tesi victor 
campo perez - doc en 

microbiologia)-2021 

UAB-IMB (estada recollida 
dades tesi Victor Campo 
Perez - DOC en 

microbiologia) 

UAB, Fundació Institut de 
Bioenginyeria de Catalunya, 
Universitat Autònoma de 

Barcelona 

29/07/2021 
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IV.   Nomenaments  

i cessaments 
 
 
IV.1. Equip de govern i equip de suport   

[tornar a l’índex] 

 
IV.1.1. Nomenaments  
 

Resolució del rector, de 30 de juliol de 2021, per la qual nomena la senyora Natividad Ramajo Hernández 
adjunta al Vicerectorat de Personal Acadèmic. 
 
 

 
IV.2. Facultats i Escoles  

[tornar a l’índex] 

 
IV.2.1. Nomenaments  
 
Resolució del rector, de 29 de juliol de 2021, per la qual nomena la senyora Ana Mar Fernández Pasarín 
vicedegana d’Economia i Serveis de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia, amb efectes del dia 8 d’abril 
de 2021. 
 

Resolució del rector, de 29 de juliol de 2021, per la qual nomena el senyor Jorge Grau Rebollo vicedegà 

d’Alumnat i de Promoció de la Facultat de Filosofia i Lletres, amb efectes del dia 7 de maig de 2021. 
 
Resolució del rector, de 29 de juliol de 2021, per la qual nomena la senyora Anna Marbà Tallada vicedegana 
de Qualitat, Innovació i Màsters de la Facultat de Ciències de l’Educació, amb efectes del dia 1 de gener de 2021. 
 
Resolució del rector, de 29 de juliol de 2021, per la qual nomena la senyora Eva Maria Cabeza Martínez 

Cáceres secretària de la Coordinació de la Unitat Docent Germans Trias i Pujol de la Facultat de Medicina, amb 
efectes del dia 15 d’abril de 2021. 
 
Resolució del rector, de 29 de juliol de 2021, per la qual nomena la senyora Silvia Martínez García 
sotscoordinadora del Grau en Estudis Socioculturals de Gènere de la Facultat de Filosofia i Lletres, amb efectes del 
dia 7 de maig de 2021. 
 

Resolució del rector, de 29 de juliol de 2021, per la qual nomena la senyora Dafne Muntanyola Saura 

vicedegana de Comunicació, Professionalització i TFG de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia, amb 
efectes del dia 8 d’abril de 2021. 
 
Resolució del rector, de 29 de juliol de 2021, per la qual nomena la senyora Judith Panadés Martí degana de 
la Facultat d’Economia i Empresa, amb efectes del dia 13 de setembre de 2021. 
 

Resolució del rector, de 29 de juliol de 2021, per la qual nomena el senyor David Pares Martínez coordinador 
de la Unitat Docent Germans Trias de la Facultat de Medicina, amb efectes del dia 15 d’abril de 2021. 
 
Resolució del rector, de 29 de juliol de 2021, per la qual nomena el senyor Guillem Rico Camps coordinador 
del Grau en Filosofia, Política i Economia de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia, amb efectes del dia 1 
de gener de 2021. 

 
Resolució del rector, de 29 de juliol de 2021, per la qual nomena el senyor Ernest Valveny Llobet coordinador 

dels Estudis de Grau en Intel·ligència Artificial de l’Escola d’Enginyeria, amb efectes del dia 1 de gener de 2021. 
 
Resolució del rector, de 29 de juliol de 2021, per la qual nomena el senyor Xavier Vilà Carnicero secretari de 
la Facultat i responsable TICS i Comunicació de la Facultat d’Economia i Empresa, amb efectes del dia 13 de setembre 
de 2021. 
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Resolució per delegació del rector, de 6 de juliol de 2021, per la qual es nomena la senyora Maria Dolors 
Masats Viladoms coordinadora del Màster en Estudis del Discurs de la Facultat de Ciències de la Comunicació, amb 

efectes del dia 1 de gener de 2021. 
 
Resolució per delegació del rector, de 27 de juliol de 2021, per la qual es nomena el senyor Ramon Farrés 
Puntí interlocutor de Política Lingüística de la Facultat de Traducció i d’Interpretació, amb efectes del dia 1 de gener 
de 2021. 
 

Resolució per delegació del rector, de 29 de juliol de 2021, per la qual es nomena la senyora Sònia Darbra 
Marges coordinadora del Màster en Trastorns de la Comunicació i del Llenguatge de la Facultat de Psicologia, amb 
efectes del dia 1 de setembre de 2021. 
 
Resolució per delegació del rector, de 29 de juliol de 2021, per la qual es nomena la senyora Olga Soler 

Vilageliu coordinadora de Treball Fi de Grau en Logopèdia de la Facultat de Psicologia, amb efectes del dia 1 de 
setembre de 2021. 

 
Resolució per delegació del rector, de 30 de juliol de 2021, per la qual es nomena la senyora Carolina Galais 
González coordinadora del Màster en Recerca Avançada en Ciència Política de la Facultat de Ciències Polítiques i de 
Sociologia, amb efectes del dia 1 de gener de 2021. 
 
Resolució per delegació del rector, de 30 de juliol de 2021, per la qual es nomena el senyor Francesc Muñoz 
Pradas coordinador del SGIQ de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia, amb efectes del dia 8 d’abril de 

2021. 
 
 

IV.2.2. Cessaments  
 

Resolució del rector, de 29 de juliol de 2021, per la qual la senyora Margarita Freixas Alas cessa com a 
vicedegana de Qualitat Docent de la Facultat de Filosofia i Lletres, amb efectes del dia 6 de maig de 2021. 
 
Resolució del rector, de 29 de juliol de 2021, per la qual la senyora Anna Marbà Tallada cessa com a 
vicedegana de Qualitat i Innovació de la Facultat de Ciències de l’Educació, amb efectes del dia 31 de desembre de 
2020. 

 
Resolució del rector, de 29 de juliol de 2021, per la qual el senyor Manuel Monreal Bosch cessa com a 
coordinador de la Unitat Docent Germans Trias de la Facultat de Medicina, amb efectes del dia 14 d’abril de 2021. 
 
Resolució del rector, de 29 de juliol de 2021, per la qual el senyor David Pares Martínez cessa com a secretari 
de la Coordinació de la Unitat Docent Germans Trias i Pujol de la Facultat de Medicina, amb efectes del dia 14 d’abril 
de 2021. 

 
Resolució del rector, de 29 de juliol de 2021, per la qual el senyor Héctor Sala Lorda cessa com a degà de la 

Facultat d’Economia i Empresa, amb efectes del dia 12 de setembre de 2021. 
 
Resolució del rector, de 29 de juliol de 2021, per la qual el senyor Valeri Sorolla Amat cessa com a secretari 
de la Facultat i coordinador d’Estudis del Grau d’Economia de la Facultat d’Economia i Empresa, amb efectes del dia 
12 de setembre de 2021. 

 
Resolució per delegació del rector, de 8 de juliol de 2021, per la qual el senyor Josep Cañabate Pérez cessa 
com a coordinador Concurs Lliga de Debat I de la Facultat de Dret, amb efectes del dia 31 de desembre de 2020. 
 
Resolució per delegació del rector, de 27 de juliol de 2021, per la qual la senyora Makiko Fukuda cessa com 
a coordinadora de Professionalització (Àsia Oriental) de la Facultat de Traducció i d’Interpretació, amb efectes del 

dia 30 de juny de 2021. 
 
Resolució per delegació del rector, de 29 de juliol de 2021, per la qual el senyor Josep Baqués Cardona 

cessa com a coordinador de Treball Fi de Grau en Logopèdia de la Facultat de Psicologia, amb efectes del dia 31 
d’agost de 2021. 
 
Resolució per delegació del rector, de 29 de juliol de 2021, per la qual la senyora Carrasumada Serrano 

Pau cessa com a coordinadora del Màster en Trastorns de la Comunicació i del Llenguatge de la Facultat de 
Psicologia, amb efectes del dia 31 d’agost de 2021. 
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IV.3. Departaments   
[tornar a l’índex] 

 
V.3.1. Nomenaments  
 

Resolució del rector, de 29 de juliol de 2021, per la qual nomena la senyora Eva Anduiza Perea coordinadora 
de l’Àrea de Ciència Política i de l’Administració del Departament de Ciència Política i de Dret Públic, amb efectes del 
dia 1 de gener de 2021. 
 
Resolució del rector, de 29 de juliol de 2021, per la qual nomena el senyor Juan Antonio Barceló Álvarez 

secretari del Departament de Prehistòria, amb efectes del dia 1 de setembre de 2021. 
 

Resolució del rector, de 29 de juliol de 2021, per la qual nomena la senyora Silvia Carrasco Pons coordinadora 
de Doctorat en Antropologia Social i Cultural del Departament d’Antropologia Social i Cultural, amb efectes del dia 
1 de setembre de 2021. 
 
Resolució del rector, de 29 de juliol de 2021, per la qual nomena la senyora Maria Montserrat Clua Fainé 
secretària del Departament d’Antropologia Social i Cultural, amb efectes del dia 1 de setembre de 2021. 
 

Resolució del rector, de 29 de juliol de 2021, per la qual nomena la senyora Melinda Dooly Owenby 
coordinadora de la Unitat Departamental de Didàctica de les Ciències Socials del Departament de Didàctica de la 
Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials, amb efectes del dia 6 de setembre de 2021. 
 
Resolució del rector, de 29 de juliol de 2021, per la qual nomena la senyora Makiko Fukuda coordinadora de 
Professorat de l’Àmbit de Segones Llengües Estrangeres i Traducció del Departament de Traducció i d’Interpretació 

i d’Estudis de l’Àsia Oriental, amb efectes del dia 1 de febrer de 2021. 
 
Resolució del rector, de 29 de juliol de 2021, per la qual nomena la senyora Paloma González Marcén 
directora del Departament de Prehistòria, amb efectes del dia 1 de setembre de 2021. 
 
Resolució del rector, de 29 de juliol de 2021, per la qual nomena la senyora Neus González Monfort secretària 
del Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials, amb efectes del dia 6 de setembre 

de 2021. 
 
Resolució del rector, de 29 de juliol de 2021, per la qual nomena el senyor Oscar Molina Romo secretari del 
Departament de Sociologia, amb efectes del dia 1 de juliol de 2021. 
 
Resolució del rector, de 29 de juliol de 2021, per la qual nomena la senyora Melissa G. Moyer Moyer Greer 
coordinadora de Doctorat del Departament de Filologia Anglesa i de Germanística, amb efectes del dia 1 de gener 

de 2021. 
 
Resolució del rector, de 29 de juliol de 2021, per la qual nomena la senyora Maria Oliver Bonet coordinadora 
de la Unitat de Biologia Cel·lular i Genètica Mèdica del Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i 
d’Immunologia, amb efectes del dia 1 de maig de 2021. 
 

Resolució del rector, de 29 de juliol de 2021, per la qual nomena el senyor Francesc Xavier Ribes Guardia 
director del Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat, amb efectes del dia 1 de setembre de 2021. 
 
Resolució del rector, de 29 de juliol de 2021, per la qual nomena el senyor Miguel Angel Sánchez Huete 
coordinador de la Unitat de Dret Financer i Tributari del Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques, 
amb efectes del dia 7 de juliol de 2021. 
 

Resolució del rector, de 29 de juliol de 2021, per la qual nomena la senyora Zaida Sarrate Navas coordinadora 
de la Unitat de Biologia Cel·lular de la Facultat de Biociències del Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i 

d’Immunologia, amb efectes del dia 1 de maig de 2021. 
 
Resolució per delegació del rector, de 6 de juliol de 2021, per la qual es nomena la senyora Gemma Cànoves 
Valiente coordinadora de Doctorat de Turisme del Departament de Geografia, amb efectes del dia 1 de gener de 
2021. 
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Resolució per delegació del rector, de 8 de juliol de 2021, per la qual es nomena el senyor Xavier Navarro 
Acebes coordinador de la Unitat de Fisiologia Mèdica (Medicina) del Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia 

i d’Immunologia, amb efectes del dia 1 de gener de 2021. 
 
Resolució per delegació del rector, de 20 de juliol de 2021, per la qual es nomena el senyor Antonio Miguel 
Solana Solana coordinador de Documents d’Anàlisi Geogràfica (DAG) del Departament de Geografia, amb efectes 
del dia 1 de gener de 2021. 
 

Resolució per delegació del rector, de 27 de juliol de 2021, per la qual es nomena la senyora Carme Font 
Paz sotscoordinadora del Departament (Secció de Literatura i TFM) del Departament de Filologia Anglesa i de 
Germanística, amb efectes del dia 1 de gener de 2021. 
 
Resolució per delegació del rector, de 27 de juliol de 2021, per la qual es nomena la senyora Eva Maria 

Pellicer Vilà coordinadora en Ciència dels Materials del Departament de Física, amb efectes del dia 1 de gener de 
2021. 

 
Resolució per delegació del rector, de 27 de juliol de 2021, per la qual es nomena la senyora Susagna Tubau 
Muntaña coordinadora de Treballs Fi de Grau del Departament de Filologia Anglesa i de Germanística, amb efectes 
del dia 1 de gener de 2021. 
 
Resolució per delegació del rector, de 28 de juliol de 2021, per la qual es nomena el senyor Antoni Durà 
Guimerà enllaç del Departament de Geografia i Escola d’Enginyeria del Departament de Geografia, amb efectes del 

dia 1 de gener de 2021. 
 
Resolució per delegació del rector, de 28 de juliol de 2021, per la qual es nomena la senyora Juana Gallego 
Ayala coordinadora del Programa de Doctorat Mitjans, Comunicació i Cultura del Departament de Mitjans, 
Comunicació i Cultura, amb efectes del dia 31 de març de 2014.  

 

Resolució per delegació del rector, de 28 de juliol de 2021, per la qual es nomena la senyora Cristina Pulido 
Rodríguez coordinadora de Doctorat del Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació, amb efectes 
del dia 16 de juliol de 2021. 
 
Resolució per delegació del rector, de 28 de juliol de 2021, per la qual es nomena el senyor Dan Rodríguez 
García coordinador de Programes d’Intercanvi del Departament d’Antropologia Social i Cultural, amb efectes del dia 
1 de setembre de 2021. 

 
Resolució per delegació del rector, de 28 de juliol de 2021, per la qual es nomena el senyor Santiago Tejedor 
Calvo vicedirector de Docència i de Professorat del Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació, 
amb efectes del dia 9 de març de 2021. 
 
 
 

IV.3.2. Cessaments  
 
Resolució del rector, de 29 de juliol de 2021, per la qual la senyora Cristina Escobar Urmeneta cessa com a 
secretària del Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials, amb efectes del dia 5 
de setembre de 2021. 

 
Resolució del rector, de 29 de juliol de 2021, per la qual el senyor José Antonio Fernández Amor cessa com 
a coordinador de la Unitat de Dret Financer i Tributari del Departament de Dret Públic i de Ciències 
Historicojurídiques, amb efectes del dia 6 de juliol de 2021. 
 
Resolució del rector, de 29 de juliol de 2021, per la qual la senyora Nuria Esther Font Borrás cessa com a 

coordinadora de l’Àrea de Ciència Política i de l’Administració del Departament de Ciència Política i de Dret Públic, 
amb efectes del dia 31 de desembre de 2020. 
 

Resolució del rector, de 29 de juliol de 2021, per la qual la senyora Anna Genescà Garrigosa cessa com a 
coordinadora de la Unitat de Biologia Cel·lular de la Facultat de Biociències del Departament de Biologia Cel·lular, 
de Fisiologia i d’Immunologia, amb efectes del dia 30 d’abril de 2021. 
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Resolució del rector, de 29 de juliol de 2021, per la qual la senyora Neus González Monfort cessa com a 
coordinadora de la Unitat Departamental de Didàctica de les Ciències Socials del Departament de Didàctica de la 
Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials, amb efectes del dia 5 de setembre de 2021. 

 
Resolució del rector, de 29 de juliol de 2021, per la qual la senyora Miranda Jessica Lubbers cessa com a 
coordinadora de Doctorat en Antropologia Social i Cultural del Departament d’Antropologia Social i Cultural, amb 
efectes del dia 31 d’agost de 2021. 
 
Resolució del rector, de 29 de juliol 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, Fisiologia i 
Immunologia; amb efectes del dia 31 de desembre de 2020. 
 
Resolució del rector, de 29 de juliol de 2021, per la qual la senyora Joaquima Navarro Ferreté cessa com a 
coordinadora de la Unitat de Biologia Cel·lular i Genètica Mèdica del Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia 

i d’Immunologia, amb efectes del dia 30 d’abril de 2021. 
 

Resolució del rector, de 29 de juliol de 2021, per la qual la senyora Raquel Piqué Huerta cessa com a 
secretària del Departament de Prehistòria, amb efectes del dia 31 d’agost de 2021. 
 
Resolució del rector, de 29 de juliol de 2021, per la qual la senyora Natividad Ramajo Hernández cessa com 
a directora del Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat, amb efectes del dia 31 d’agost de 2021. 
 
Resolució del rector, de 29 de juliol de 2021, per la qual la senyora Maria Saña Seguí cessa com a directora 

del Departament de Prehistòria, amb efectes del dia 31 d’agost de 2021. 
 
Resolució del rector, de 29 de juliol de 2021, per la qual la senyora Susagna Tubau Muntaña cessa com a 
coordinadora de Treballs Fi de Grau del Departament de Filologia Anglesa i de Germanística, amb efectes del dia 31 
de desembre de 2020. 

 

Resolució del rector, de 29 de juliol de 2021, per la qual el senyor Hugo Valenzuela García cessa com a 
secretari del Departament d’Antropologia Social i Cultural, amb efectes del dia 31 d’agost de 2021. 
 
Resolució del rector, de 29 de juliol de 2021, per la qual la senyora Mireia Vargas Urpi cessa com a 
sotscoordinadora de Professorat de l’Àmbit de Segones Llengües Estrangeres i Traducció del Departament de 
Traducció i d’Interpretació i d’Estudis de l’Àsia Oriental, amb efectes del dia 31 de gener de 2021. 
 

Resolució del rector, de 29 de juliol de 2021, per la qual el senyor Joan Miquel Verd Pericàs cessa com a 
secretari del Departament de Sociologia, amb efectes del dia 30 de juny de 2021. 
 
Resolució per delegació del rector, de 6 de juliol de 2021, per la qual la senyora Sonia Oliver del Olmo cessa 
com a coordinadora d’Intercanvis del Departament de Filologia Anglesa i de Germanística, amb efectes del dia 31 
de desembre de 2020. 
 

Resolució per delegació del rector, de 28 de juliol de 2021, per la qual el senyor Josep Maria Figueres 
Artigues cessa com a coordinador de Doctorat del Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació, 
amb efectes del dia 15 de juliol de 2021. 
 
Resolució per delegació del rector, de 28 de juliol de 2021, per la qual la senyora Juana Gallego Ayala cessa 
com a coordinadora del Programa de Doctorat Mitjans, Comunicació i Cultura del Departament de Mitjans, 

Comunicació i Cultura, amb efectes del dia 31 de desembre de 2019. 
 
Resolució per delegació del rector, de 28 de juliol de 2021, per la qual el senyor Jorge Grau Rebollo cessa 
com a coordinador de Programes d’Intercanvi del Departament d’Antropologia Social i Cultural, amb efectes del dia 
31 d’agost de 2021. 
 
Resolució per delegació del rector, de 28 de juliol de 2021, per la qual el senyor José Manuel Pérez Tornero 

cessa com a vicedirector de Docència i de Professorat del Departament de Periodisme i de Ciències de la 
Comunicació, amb efectes del dia 8 de març de 2021. 
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IV.4. Instituts universitaris    
[tornar a l’índex] 

 

IV.4.1. Nomenaments  
 
Resolució del rector, de 29 de juliol de 2021, per la qual nomena la senyora Adriana Artola Casacuberta 
coordinadora del Programa de Doctorat Ciència i Tecnologia Ambiental de l’Institut de Ciència i Tecnologia 
Ambientals, amb efectes del dia 1 de juny de 2021. 

 
 

IV.4.2. Cessaments  
 
Resolució del rector, de 29 de juliol de 2021, per la qual el senyor Antoni Rosell Mele cessa com a coordinador 

del Programa de Doctorat Ciència i Tecnologia Ambiental de l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals, amb efectes 
del dia 31 de maig de 2021. 
 
 
 

IV.5. Representació en altres institucions   
[tornar a l’índex] 

 

IV.5.1. Nomenaments  
 
Resolució del rector, de 2 de juliol de 2021, per la qual nomena les següents persones com a representants de 
la Universitat Autònoma de Barcelona a l’Associació TECNIO: 

 
• La senyora Rosa Maria Sebastián Pérez, vicerectora d’Innovació i de Projectes Estratègics. 

 
• El senyor Antonio José Trujilo Mesa, director del Centre Especial de Recerca Planta Tecnologia dels Aliments 

(CERTA). 

 
• El senyor Manuel Valiente Malmagro, director del Grup de Tècniques de Separació en Química (GTS). 

 
• El senyor Sergio Calsamiglia Blancafort, director del Servei de Nutrició i Benestar Animal (SNiBA). 

 
• El senyor Miguel Chillón Rodríguez, director de la Unitat de Producció de Vectors (UPV). 

 
Resolució del rector, de 8 de juliol de 2021, per la qual nomena el senyor Santiago Tejedor Calvo representant 
de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas 

(ATEI). 
 
Resolució del rector, de 13 de juliol de 2021, per la qual nomena el senyor Rafael Mora Torcal director del 

Centre d’Estudis del Patrimoni Arqueològic (CEPARQ). 
 
Resolució del rector, de 14 de juliol de 2021, per la qual renova el nomenament del senyor Jordi Casademont 
Pou com a representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al Patronat de la Fundació Institut de Recerca de 
l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. 
 
 

IV.5.2. Cessaments  
 
Resolució del rector, de 14 de juliol de 2021, per la qual la senyora Helena Kirchner Granell cessa com a 
directora del Centre d’Estudis del Patrimoni Arqueològic (CEPARQ). 
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V.  Convocatòries  
i resolucions de places 

 
 
V.1. Personal acadèmic i personal investigador en formació 

[tornar a l’índex] 

 

V.1.1. Convocatòries  
 
Resolució del rector, d’1 de juliol de 2021, per la qual es convoca concurs públic per a l’accés a una plaça 
d’agregat o agregada en règim de contracte laboral, segons es detalla (DOGC núm. 8456, de 13 de juliol de 2021): 

 

Nombre de places: 1 

Referència: AL/21/502 

Categoria de la plaça: Professor agregat 

Departament:  Bioquímica i Biologia Molecular 

Àrea de coneixement: Bioquímica i biologia molecular 

Perfil docent i investigador: Nanociència i nanotecnologia 

 

Resolució del rector, d’1 de juliol de 2021, per la qual es convoquen concursos públics per l’accés a places 
d’agregat o agregada en règim de contracte laboral, destinades a personal investigador doctor que hagi finalitzat el 
Programa Ramón y Cajal i hagi obtingut el certificat I3, segons es detalla (DOGC núm. 8456, de 13 de juliol de 
2021): 
 

Nombre de places: 1 

Referència: AL/21/798 

Identificador de la plaça: AAG00503 

Categoria de la plaça: Professor agregat 

Departament: Biologia cel·lular, Fisiologia i Immunologia 

Àrea de coneixement: Fisiologia 

Perfil docent: Anatomia i fisiologia del sistema nerviós 

Perfil investigador: Neuromodulació del control motor 

 

Nombre de places: 1 

Referència: AL/21/501 

Identificador de la plaça: AAG00517 

Categoria de la plaça: Professor agregat 

Departament: Periodisme i Ciències de la Comunicació 

Àrea de coneixement: Periodisme 

Perfil docent: 
Fonts, tècniques i organització del treball 
periodístic 

Perfil investigador: Periodisme i ciències de la comunicació 

 
Resolució del rector, d’1 de juliol de 2021, per la qual es convoquen places de professorat ajudant doctor / 
lector en règim de contracte laboral, segons es detalla (DOGC núm. 8456, de 13 de juliol de 2021): 

 

Referència: LEC04/2021 

Identificador de la plaça: ALE00273 

Categoria de la plaça: Lector o lectora 

Departament:  Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d’Immunologia 

Àrea de coneixement: Biologia cel·lular 

Perfil docent i investigador: Histologia mèdica 

 

Referència: LEC15/2021 

Identificador de la plaça: ALE00284 

Categoria de la plaça: Lector o lectora 

Departament:  Geologia 

Àrea de coneixement: Geodinàmica externa 



BOUAB Núm. 197  -  Juliol i agost / 2021     pàg. 86 
 

 

Butlletí Oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona 

Perfil docent i investigador: Geodinàmica externa 

 
Resolució del rector, de 21 de juliol de 2021, per la qual es convoca concurs d’accés a places de cossos docents 
universitaris, segons es detalla (BOE núm. 178, de 27 de juliol de 2021): 
 

Número de places: 1 

Referència: TU/21/43 

Identificador de la plaça: ATU01016 

Categoria de la plaça: Professor titular d’Universitat 

Departament: Ciències de la Computació 

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

Perfil docent: Enginyeria de software 

Perfil investigador: 
Handwritten Document Image Analysis and 

Recognition 

 

Número de places: 1 

Referència: TU/21/44 

Identificador de la plaça: ATU01027 

Categoria de la plaça: Professor titular d’Universitat 

Departament: Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia 

Àrea de coneixement: Zoologia 

Perfil docent: Protistologia (Grau de Microbiologia) 

Perfil investigador: 
Paràsits i salut de peixos en el medi natural i en 
aqüicultura i la seva relació amb la qualitat 
ambiental 

 

Número de places: 1 

Referència: TU/21/45 

Identificador de la plaça: - 

Categoria de la plaça: Professor titular d’Universitat 

Departament: 
Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació 
Audiovisual 

Àrea de coneixement: Comunicació audiovisual i publicitat 

Perfil docent: Comunicació corporativa: plans estratègics 

Perfil investigador: Comunicació audiovisual i publicitat 

 

Número de places: 1 

Referència: TU/21/46 

Identificador de la plaça: ATU01018 

Categoria de la plaça: Professor titular d’Universitat 

Departament: Genètica i Microbiologia 

Àrea de coneixement: Genètica 

Perfil docent investigador: Genètica molecular i del desenvolupament 

 
 

V.1.2. Resolucions  
 

Resolució del rector i de la directora gerent de l’Institut Català de la Salut, de 5 de juliol de 2021, per la 
qual es nomena el senyor Pedro Luis Fernández Ruiz com a catedràtic d’universitat del Departament de Ciències 
Morfològiques, en l’àrea de coneixement d’Anatomia Patològica de la especialitat d’Anatomia Patològica, amb destí 
a l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol (BOE núm. 186, de 5 d’agost de 2021). 
 
Resolució del rector, de 5 de juliol de 2021, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de professorat 

lector / Tenure-eligible lecturer en el marc del Pla Serra Húnter, segons es detalla (DOGC núm. 8458, de 15 de juliol 
de 2021): 
 

Referència: UAB-LE-9069 

Nombre de places: 1 

Categoria: Lector/a / Tenure-eligible lecturer 

Departament: Física 

Àmbit de coneixement: Física aplicada 
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Adjudicació: Enric Menéndez Dalmau 

 
Resolució del rector, de 5 de juliol de 2021, per la qual s’accepta la renúncia de l’adjudicació del contracte de 
professorat lector, amb referència UAB-LE-9077, de l’àmbit de coneixement d’Anatomia Humana i Embriologia, es 
dona per conclòs el procediment i es declara deserta aquesta plaça  (DOGC núm. 8460, de 19 de juliol de 2021). 
 
Resolució del rector, de 6 de juliol de 2021, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de professorat 

lector / Tenure-eligible lecturer en el marc del Pla Serra Húnter, segons es detalla (DOGC núm. 8458, de 15 de juliol 
de 2021): 
 

Referència: UAB-LE-120011 

Nombre de places: 1 

Categoria: Lector/a / Tenure-eligible lecturer 

Departament: Economia i Història Econòmica 

Àmbit de coneixement: Fonaments de l’Anàlisi Econòmica 

Adjudicació: Luca Salvadori 

 
Resolució del rector, de 14 de juliol de 2021, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de professorat 
lector / Tenure-eligible lecturer en el marc del Pla Serra Húnter, segons es detalla (DOGC núm. 8463, de 22 de juliol 

de 2021): 
 

Referència: UAB-LE-120012 

Nombre de places: 1 

Categoria: Lector/a / Tenure-eligible lecturer 

Departament: Periodisme i Ciències de la Comunicació 

Àmbit de coneixement: Periodisme 

Adjudicació: Luis Perez Garzezi 

 

Resolució del rector, de 14 de juliol de 2021, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de professorat 
lector / Tenure-eligible lecturer en el marc del Pla Serra Húnter, segons es detalla (DOGC núm. 8463, de 22 de juliol 
de 2021): 
 

Referència: UAB-LE-120006 

Nombre de places: 1 

Categoria: Lector/a / Tenure-eligible lecturer 

Departament: Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana 

Àmbit de coneixement: Arqueologia Clàssica 

Adjudicació: Pau de Soto Cañamares 

 
Resolució del rector, de 14 de juliol de 2021, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de professorat 
lector / Tenure-eligible lecturer en el marc del Pla Serra Húnter, segons es detalla (DOGC núm. 8463, de 22 de juliol 
de 2021): 

 

Referència: UAB-LE-120009 

Nombre de places: 1 

Categoria: Lector/a / Tenure-eligible lecturer 

Departament: Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia 

Àmbit de coneixement: Entomologia 

Adjudicació: Ricardo Caliari Oliveira 

 
Resolució del rector, de 20 de juliol de 2021, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de professorat 
lector / Tenure-eligible lecturer en el marc del pla Swerra Húnter, segons es detalla (DOGC núm. 8467, de 28 de 
juliol de 2021): 
 

Referència: UAB-LE-120014 

Nombre de places: 1 

Categoria: Lector/a / Tenure-eligible lecturer 

Departament: Psicologia Clínica i de la Salut 

Àmbit de coneixement: Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic 

Adjudicació: Juan Vicente Luciano Devis 
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Resolució del rector, de 20 de juliol de 2021, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de professorat 
lector / Tenure-eligible lecturer en el marc del pla Serra Húnter, segons es detalla (DOGC núm. 8467, de 28 de juliol 
de 2021): 

 

Referència: UAB-LE-120008 

Nombre de places: 1 

Categoria: Lector/a / Tenure-eligible lecturer 

Departament: 
Traducció i Interpretació i Estudis de l’Àsia 
Oriental 

Àmbit de coneixement: Llengua anglesa 

Adjudicació: Gonzalo Iturregui Gallardo 

 
Resolució del rector, de 23 de juliol de 2021, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de professorat 

lector / Tenure-eligible lecturer en el marc del Pla Serra Húnter, segons es detalla (DOGC núm. 8468, de 29 de juliol 
de 2021): 

 

Referència: UAB-LE-120007 

Nombre de places: 1 

Categoria: Lector/a / Tenure-eligible lecturer 

Departament: Pedagogia Aplicada 

Àmbit de coneixement: Didàctica i Organització Escolar 

Adjudicació: Cristina Mercader Juan 

 
Resolució del rector, de 29 de juliol 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. 8487, de 25 d’agost de 2021): 
 

Referència: AL/21/496 

Nombre de places: 1 

Categoria: Agregat o agregada 

Departament al qual està 
adscrita: 

Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia i Medicina 
Preventiva i Salut Pública 

Àmbit de coneixement o 
especialitat: 

Medicina preventiva i salut pública 

Adjudicació: Ferran Torres Benítez 

 
Resolució del rector, de 29 de juliol 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. 8487, de 25 d’agost de 2021): 
 

Referència: AL/21/493 

Nombre de places: 1 

Categoria: Agregat o agregada 

Departament al qual està 

adscrita: 
Física 

Àmbit de coneixement o 
especialitat: 

Física teòrica 

Adjudicació: Pere Masjuan Queralt 

 
Resolució del rector, de 29 de juliol de 2021, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de professorat 
lector / Tenure-eligible lecturer en el marc del Pla Serra Húnter, segons es detalla (DOGC núm. 8487, de 25 d’agost 
de 2021): 
 

Referència: UAB-LE-120004 

Nombre de places: 1 

Categoria: Lector/a / Tenure-eligible lecturer 

Departament al qual està 
adscrita: 

Empresa 

Àmbit de coneixement o 
especialitat: 

Empresa 

Adjudicació: Ane Elixabete Ripoll Zarraga 
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Resolució del rector, de 29 de juliol de 2021, per la qual es declara conclòs el procediment i deserta una plaça 
de professorat lector / Tenure-eligible lecture en el marc del Pla Serra Húnter, de referència UAB-LE-120005, del 
Departament d’Empresa, de l’àmbit de coneixement d’Empresa (DOGC núm. 8479, de 13 d’agost de 2021). 

 
Resolució del rector, de 30 de juliol de 2021, per la qual s’anul·la la convocatòria de la plaça amb referència 
TU/21/43 inclosa en la convocatòria núm. 2021/D/FC/CD/7, per la qual es convoquen concursos públics per a l’accés 
de cossos docents universitaris de professor titular d’universitat, en concret la plaça de professor titular d’universitat 
amb referència TU21/43, identificador de la plaça: ATU01016, àrea de coneixement: Ciències de la computació i 
Intel·ligència Artificial i destinació en el Departament de Ciències de la Computació, corresponent a l’oferta pública 

d’ocupació de 2021 (BOE núm. 187, de 6 d’agost de 2021). 
 

 
 

 

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

 

V.2.1. Convocatòries  
 
Resolució del vicerector d’Organització, per autorització del rector, de 2 de juliol de 2021, per la qual es 
convoca un procés selectiu per a la contractació temporal d’un responsable tècnic/a d’operacions i sistemes (personal 
laboral grup1), segons es detalla: 

 

Codi de la plaça: L00609 

Denominació: Responsable tècnic/a d’operacions i sistemes 

Grup: 1 

Complement: E 

Destinació: Unitat d’Operacions i Sistemes – Servei d’Informàtica 

Tipologia de contracte: Interinitat per substitució 

Durada del contracte: 
Mentre la persona titular de la plaça estigui realitzant 
serveis especials 

Horari: 
De 9:00 a 17:00 hores amb disponibilitat d’adaptació 
a requeriments de calendari i horari per necessitats 

extraordinàries del servei 

 
Resolució del vicegerent de Persones, de 9 de juliol de 2021, per la qual s’anuncia la provisió extraordinària 
per tal de cobrir 3 places de gestor/a d’orientació professional, al Servei d’Ocupabilitat, segons es detalla: 
 

Codi Categoria Destinació Horari (teòric) 

F05855 A2 22.1 Unitat d’Orientació, Pràctiques i Inserció Laboral 9:00 – 17:00 h 

F09969 A2 22.1 Unitat d’Orientació, Pràctiques i Inserció Laboral 9:00 – 17:00 h 

F09970 A2 22.1 Unitat d’Orientació, Pràctiques i Inserció Laboral 9:00 – 17:00 h 

 
Resolució del vicerector d’Organització, per autorització del rector, de 9 de juliol de 2021, per la qual es 
convoca concurs intern per a la provisió d’una plaça de tècnic o tècnica superior, segons es detalla: 
 

Codi Grup CLT Destinació Horari 

L04491 1 Q 
Unitat d’Animals Transgènics – Centre Biotecnologia Animal i 

Teràpia Gènica (CBATEG) 
Administració de Centre de Medicina 

9:00 – 17:00 

 
Resolució del vicerector d’Organització, per autorització del rector, de 27 de juliol de 2021, per la qual es 
dona publicitat a l’oferta pública d’ocupació del personal d’administració i serveis, en règim funcionarial i laboral, 
per l’any 2021 consistent en 44 places segons es detalla (DOGC núm. 8471, de 3 d’agost de 2021): 
 

Personal funcionari: 

 
26 places de personal funcionari de subgrup C1 
 

Personal laboral: 
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6 llocs del grup professional 1 
6 llocs del grup professional 3 
6 llocs del grup professional 4 

 
Resolució del vicerector d’Organització, per autorització del rector, de 29 de juliol de 2021, per la qual es 
convoca concurs intern de trasllat i/o promoció, per a la provisió de 4 places de tècnic/a d’àmbit (personal laboral 
grup 1), segons es detalla: 
 

Codi Grup CLT Destinació Especialitat Horari 

L00347 1 O 
Unitat de Coordinació 

Àrea de Planificació de Sistemes d’Informació 
Desenvolupament 

d’aplicacions 
De 9 a 17 hores 

L00463 1 O 
Unitat de Coordinació 

Àrea de Planificació de Sistemes d’Informació 
Desenvolupament 

d’aplicacions 
De 9 a 17 hores 

L03427 1 O 
Unitat de Coordinació 

Àrea de Planificació de Sistemes d’Informació 
Microinformàtica De 9 a 17 hores 

L04475 1 O 
Unitat de Coordinació 

Àrea de Planificació de Sistemes d’Informació 
Microinformàtica De 9 a 17 hores 

 
Resolució del vicerector d’Organització, per autorització del rector, de 29 de juliol de 2021, per la qual es 
convoca concurs públic d’una plaça de tècnic/a superior (personal laboral grup 1), segons es detalla: 
 

Codi plaça: L04761 

Denominació: Tècnic/a superior 

Grup: 1 

Complement: O 

Destinació: 
Àrea de Desenvolupament de Persones i Suport Tècnic 
Unitat de Formació i Desenvolupament Professional 

Tipologia de contracte: Indefinit 

Horari: De 9:00 a 17:00 hores 

 
 

V.2.2. Resolucions  
 
Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, d’1 de juliol de 2021, per 
la qual es destina, amb caràcter definitiu, el senyor Josep Maria Campuzano Puntí, funcionari de l’escala de gestió, 
per ocupar la plaça F05439 (A2.24.5) de gestor acadèmic amb destinació a la Gestió Acadèmica de la Facultat de 
Biociències de l’Administració de Ciències i de Biociències, se li encarrega, amb caràcter provisional, i per acumulació 
de tasques, les funcions de la plaça F01779 (A2.24.2a) de gestor acadèmic del Campus de Sabadell i se li aplica en 
concepte d’acumulació de tasques, un complement personal de durada determinada mentre estigui vigent l’encàrrec 

de funcions. 
 
Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, de 2 de juliol de 2021, 

per la qual s’adscriu, en comissió de serveis, la senyora Alícia Rodríguez Vives, a la plaça F01049 (C1.22.1) de 
secretària de direcció de l’Equip de Govern del Gabinet del Rector. 
 

Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització del rector, de 2 de juliol de 2021, per 
la qual es resol el concurs públic d’una plaça de tècnic/a superior (personal laboral grup1) amb destinació a la Unitat 
de Formació i Desenvolupament Professional de l’Àrea de Desenvolupament de Persones i Suport Tècnic, i es declara 
la plaça deserta. 
 
Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, de 2 de juliol de 2021, 
per la qual es tanca l’encàrrec, amb caràcter provisional, al senyor Josep Antoni Bonilla Hontoria, de les funcions de 

la plaça F05439 de gestor/a acadèmic/a de la Facultat de Biociències i se li deixa d’aplicar, en concepte d’acumulació 
de tasques, el complement personal de durada determinada. 
 
Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, de 2 de juliol de 2021, 
per la qual es destina, amb caràcter definitiu, la senyora Sílvia Gutiérrez Vergés, funcionària de l’escala 

administrativa (C1.22.1), per ocupar la plaça F01703 d’administrativa responsable a 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, de 2 de juliol de 2021, per la qual es 
tanca l’encàrrec de funcions a la senyora Núria Sánchez Gallego, de part de les responsabilitats i de les funcions de 
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la plaça F02791 de gestor/a acadèmic/a de la Facultat de Lletres, i se li deixa d’aplicar el complement personal de 
durada determinada vinculat a aquest encàrrec de funcions. 
 

Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, de 2 de juliol de 2021, 
per la qual es destina, amb caràcter definitiu, el senyor Enrique Molina Ramírez, funcionari de l’escala administrativa 
(C1.21), per ocupar la plaça F04861 d’administratiu especialista amb destinació a la Unitat de Nòmines de l’Àrea de 
Gestió de Persones. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització del rector, de 2 de juliol de 2021, per 

la qual es resol el concurs públic de 2 places de tècnic/a en prevenció de riscos laborals (personal laboral grup 1) 
amb destinació al Servei de Prevenció de l’Àrea de Prevenció i Assistència, segons es detalla: 
 

1. Atorgar la plaça L03639 a la senyora Alicia Castella Bove 
 

2. Declarar deserta la plaça L00775 
 

Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització del rector, de 6 de juliol de 2021, per 
la qual es resol el concurs públic d’una plaça de tècnic/a mitjà/ana (personal grup 3) amb destinació a la Unitat 
Integrada de Suport Administratiu Departamental (UISAD) de Filologia Catalana i de Filologia Espanyola de 
l’Administració de Centre de Lletres i de Psicologia i s’atorga la plaça L02313 al senyor Tomàs Pont Montaner. 
 
Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, de 9 de juliol 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, en torn de nit, i se li aplica durant l’exercici d’aquestes funcions, els nivells 
retributius corresponents a la categoria professional de la plaça de cap de grup de vigilants (LG2EQV). 
 
Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, de 9 d juliol de 2021, per 
la qual la senyora Cristina Maria Moguel Rosas cessa i es deixa sense efectes el seu nomenament de funcionària 

interina de l’escala administrativa (C.16). 

 
Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, de 9 de juliol de 2021, 
per la qual es destina, amb caràcter definitiu, el senyor Lluís Trulls Pararols, funcionari de l’escala de gestió per 
ocupar la plaça F01469 (A2.24.5) de gestor acadèmic amb destinació a la Gestió Acadèmica de la Facultat de Ciències 
de l’Administració de Ciències i de Biociències, se li encarrega, amb caràcter provisional, i per acumulació de tasques, 
les funcions de la plaça F03491 (A2.22.3S) de gestor d’afers acadèmics de l’Escola d’Enginyeria, fins que es cobreixi 
de manera definitiva i se li aplica un complement personal de durada determinada mentre estigui vigent l’encàrrec 

de funcions. 
 
Resolució del vicegerent de Persones, per autorització del rector, de 9 de juliol de 2021, per la qual es 
resol el concurs públic d’una plaça de responsable d’operacions i sistemes (personal laboral grup 1), amb destinació 
a la Unitat d’Operacions i Sistemes del Servei d’Informàtica, i s’atorga la plaça L00593 al senyor Ricardo Roda Bravo 
 
Resolució del vicegerent de Persones, per autorització del rector, de 14 de juliol de 2021, per la qual es 

resol parcialment la convocatòria de concurs intern de trasllat i/o promoció, per a la provisió de 2 places de tècnic 
o tècnica superior (personal laboral grup 1), amb destinació a la Unitat de Gestió dels Serveis Cientificotècnics – 
Àmbit tecnològic de l’Àrea de Gestió de la Recerca, de l’Administració de Ciències i de Biociències i s’adjudica, en el 
torn de trasllat, la plaça amb codi L05049 i destinació al Servei d’Estadística Aplicada, a la senyora Anabel Blasco 
Moreno. 
 

Resolució del vicegerent de Persones, per autorització del rector, de 15 de juliol de 2021, per la qual es 
resol la convocatòria de concurs específic, pel torn de trasllat i/o promoció, per a la provisió de 26 places 
d’administratiu/iva (subgrup 1), referència 2021C1IE04, segons es detalla: 
 

Cognoms, nom Codi Destinació 

ALBIOL LÓPEZ, ESTHER  F00187 UNITAT TECNICA DE PROJECTES SERVEI DE BIBLIOTEQUES 

ANDRÉS FRIGOLS, ANGEL  F01685 
GESTIÓ ACADÈMICA I SERVEIS TRADUCCIÓ I 
INTERPRETACIÓ ADMIN. CIÈNCIES EDUCACIÓ I TRADUCCIÓ 
I INTERPRETACIÓ 

CARRASCOSA AGUILAR, ANTONIA 
MARIA  

F01963 
DEPARTAMENT ECONOMIA I HISTÒRIA ECONÒMICA 
ADMINISTRACIÓ ECONOMIA I EMPRESA 

CHARRO CASTRO, Mª DRL CARMEN  F08095 
INSTITUT CIÈNCIA I TECNOLOGIA AMBIENTALS (ICTA) 
ADMINISTRACIÓ CIÈNCIES I BIOCIÈNCIES 
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COSANO GARCÍA, M.CARMEN  F02677 
DEPARTAMENT ENGINYERIA ELECTRÒNICA ADMINISTRACIÓ 
ESCOLA ENGINYERIA 

GARCÍA MORA, MARIA ISABEL  F01781 
GESTIÓ ECONÒMICA ADMINISTRACIÓ SERVEIS CAMPUS 
SABADELL 

GÓMEZ CESÁREO, RAQUEL  F04597 
SERVEIS A LA COMUNITAT ÀREA DE SERVEIS LOGÍSTICS I 
D'ADMINISTRACIÓ 

GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, PEDRO 
MANUEL  

F05851 
INSTITUT GOVERN I POLÍTIQUES PÚBLIQUES (IGOP) 
ADMINISTRACIÓ DRET, CIÈNCIES POLÍTIQUES I 
SOCIOLOGIA 

GUIL SÁNCHEZ, TANIA  F04669 
DEPAR. BIOLOGIA CEL·LULAR, FISIOLOGIA I INMUNOLOGIA 
ADMINISTRACIÓ MEDICINA 

IGLESIAS FONSECA, MARIA 
EUGENIA  

F02029 
UISAD FILOLOGIA CATALANA I FILOLOGIA ESPANYOLA 
ADMINISTRACIÓ LLETRES I PSICOLOGIA 

LOZANO OLIVER, ISAAC  F09967 UNITAT D'ADMINISTRACIÓ SERVEI D'OCUPABILITAT 

LUENGO LÓPEZ, EMMA  F03777 UNITAT D'ADMINISTRACIÓ SERVEI DE LLENGÜES 

MARÍN MADRAZO, GEMA  F02713 
BIBLIOTECA DE CIÈNCIES SOCIALS ADMINISTRACIÓ DRET, 
CIÈNCIES POLÍTIQUES I SOCIOLOGIA 

MARTÍN PASCUAL, MARI CARMEN  F01973 
DEPARTAMENT COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL I PUBLICITAT 

ADMINISTRACIÓ CIÈNCIES DE LA COMUNICACIÓ 

MONTERO BLÁZQUEZ, CRISTINA  F02843 
GESTIÓ ECONÒMICA ADMINISTRACIÓ LLETRES I 
PSICOLOGIA 

MOYA APARICIO, CELIA  F01293 
EQUIP DE SUPORT TRANSVERSAL ÀREA DE SERVEIS 
LOGÍSTICS I D'ADMINISTRACIÓ 

NEBOT PICH, JÈSSICA  F03887 
UNITAT TÈCNICA DE DOCTORAT ADMINISTRACIÓ ESPAIS 
ZONA CÍVICA 

NIN CENDÓN, ELISABETH  F01899 
DEPARTAMENT DE FÍSICA ADMINISTRACIÓ CIÈNCIES I 
BIOCIÈNCIES 

NIN CENDÓN, ELISABETH  F01899 
DEPARTAMENT DE FÍSICA ADMINISTRACIÓ CIÈNCIES I 

BIOCIÈNCIES 

PÉREZ MORENO, YOLANDA  F01427 
GESTIÓ ACADÈMICA (BELLATERRA) ADMINISTRACIÓ 
MEDICINA 

PUYOLES TORRES, SÍLVIA  F01897 
DEPARTAMENT DE FÍSICA ADMINISTRACIÓ CIÈNCIES I 
BIOCIÈNCIES 

REGY RODRÍGUEZ, ENRIQUE  F02847 
UNITAT SUPORT A DIRECCIÓ I PUNT D'INFORMACIÓ 
ESCOLA DE POSTGRAU 

RODRÍGUEZ CORDERO, MARÍA 
JOSÉ  

F05321 
UNITAT RELACIONS LABORALS I GESTIÓ DE PERSONAL 
ÀREA DE GESTIÓ DE PERSONES 

RUBIO INGLÉS, ANTONIO  F01893 
DEPARTAMENT DE QUÍMICA ADMINISTRACIÓ CIÈNCIES I 
BIOCIÈNCIES 

SANTANA AGUILAR, ANTÒNIA  F03839 
GESTIÓ ACADÈMICA I DE SERVEIS ADMINISTRACIÓ ESCOLA 
ENGINYERIA 

SAUMELL SAEZ, CONCEPCION  F07119 
UISAD FILOSOFIA I CIÈNCIES ANTIGUITAT I EDAT MITJANA 

ADMINISTRACIÓ LLETRES I PSICOLOGIA 

 

Resolució del gerent, per autorització del rector, de 16 de juliol de 2021, per la qual es resol el concurs de 
lliure designació per a la provisió d’una plaça de cap d’àrea, amb destinació a l’Àrea de Gestió de Persones, i s’atorga 
la plaça L00031 a la senyora Nuria Balbuena Galbarro. 
 
Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, de 20 de juliol de 2021, 
per la qual es destina, amb caràcter definitiu, el senyor Jonatan Lucas Laderas, per ocupar la plaça L04547 (LG3EL) 
de tècnic especialista de laboratori amb destinació al Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i d´Immunologia 

de la Facultat de Medicina de l’Administració de Medicina, amb efectes del dia 1 de setembre de 2021, i es dona de 
baixa com a pool de la Vicegerència de Recerca adscrit a un projecte al Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia 
i d´Immunologia de la Facultat de Medicina de l’Administració de Medicina, amb efectes del dia 31 d’agost de 2021. 
 
Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, de 20 de juliol de 2021, 
per la qual es concedeix a la senyora Maria Luisa Requeno Guallar, funcionària de carrera de l’escala administrativa 

amb destinació al Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual de la Facultat de Ciències 
de la Comunicació de l’Administració de Ciències de la Comunicació, l’excedència per incompatibilitat per prestar 
serveis a la Universitat de Barcelona, amb efectes del dia 13 de setembre de 2021. 
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Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, de 20 de juliol de 2021, 
per la qual es destina, amb caràcter definitiu, el senyor Àngel Vázquez Lázaro, per ocupar la plaça L02785 (LG3EL) 
de tècnic especialista de laboratori, amb destinació al Departament de Farmacologia, Terapèutica i Toxicologia de 

l’Administració de Veterinària, amb efectes del dia 1 de setembre de 2021, i cessa com a tècnic especialista de 
suport a la recerca, amb destinació al Centre de Biotecnologia Animal i de Teràpia Gènica de l’Administració de 
Medicina, amb efectes del dia 31 d’agost de 2021. 
 
Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, de 20 de juliol de 2021, 
per la qual es destina, amb caràcter definitiu, la senyora Carolina Gómez Romero, per ocupar la plaça L00919 

(LG3EL) de tècnica especialista de laboratori amb destinació al Departament de Sanitat i d’Anatomia dels Animals 
de la Unitat de Microbiologia de l’Administració de Veterinària, amb efectes del dia 1 de setembre de 2021, i es dona 
de baixa com a pool de la Vicegerència de Recerca adscrita a un projecte al Departament de Sanitat i d’Anatomia 
dels Animals de la Unitat de Microbiologia de l’Administració de Veterinària, amb efectes del dia 31 d’agost de 2021. 
 

Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, de 20 de juliol de 2021, 
per la qual es destina, amb caràcter definitiu, la senyora Lourdes Alarcón Sánchez, per ocupar la plaça L00859 

(LG3EL) de tècnic especialista de laboratori amb destinació al Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular de 
l’Administració de Veterinària, amb efectes del dia 1 de setembre de 2021, i es dona de baixa com a pool de la 
Vicegerència de Recerca adscrita a un projecte al Departament de Medicina i Cirurgia Animals de la Facultat de 
Veterinària de l’Administració de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb efectes del dia 31 d’agost 
de 2021. 
 
Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, de 20 de juliol de 2021, 

per la qual es destina, amb caràcter definitiu, la senyora Meritxell-Teresa Puig Ferrer, per ocupar la plaça L00867 
(LG3EL) de tècnic especialista de laboratori amb destinació al Departament de Biologia Animal, Vegetal i d´Ecologia 
de l’Administració de Ciències i de Biociències, amb efectes del dia 1 de setembre de 2021, i es dona de baixa com 
a pool de la Vicegerència de Recerca adscrita a un projecte a l’Institut de Neurociències de l’Administració de 
Medicina, amb efectes del dia 31 d’agost de 2021. 

 

Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, de 20 de juliol de 2021, 
per la qual es destina, amb caràcter definitiu, la senyora Tamara Rivero Balsera, per ocupar la plaça L00925 (LG3EL) 
de tècnica especialista de laboratori amb destinació al Departament de Medicina i Cirurgia Animals de la Facultat de 
Veterinària de l’Administració de Veterinària, i se li dona de baixa com a pool de la Vicegerència de Recerca adscrita 
a un projecte al Departament de Medicina i Cirurgia Animals de la Facultat de Veterinària de l’Administració de 
Veterinària. 
 

Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, de 23 de juliol de 2021, 
per la qual s’encarrega, amb caràcter provisional, a la senyora Maria del Carmen González Silva, part de les funcions 
de la plaça F03491 (A2.22.3S) de gestora d’afers acadèmics de l’Escola d’Enginyeria i se li aplica un complement 
personal de durada determinada mentre estigui vigent aquest encàrrec de funcions. 
 
Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, de 23 de juliol de 2021, 
per la qual es destina, amb caràcter definitiu, la senyora Laura Pont Guardi, funcionària de l’escala de gestió, per 

ocupar la plaça F01653 (A2.24.2) de gestora acadèmica amb destinació a la Gestió Acadèmica de la Facultat de 
Ciències Polítiques i Sociologia de l’Administració de Centre de Dret i de Ciències Polítiques i de Sociologia. 
 
Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, de 23 de juliol de 2021, 
per la qual es tanca l’encàrrec de les funcions i les responsabilitats de cap d’Informàtica Distribuïda de Ciències 
Socials de l’Administració de Centre de Dret i de Ciències Polítiques i de Sociologia al senyor Andreu Pompas Alcaraz, 

i se li prorroga l’encàrrec, amb caràcter provisional, de les funcions i les responsabilitats de cap d’Informàtica 
Distribuïda de Ciències Socials de l’Administració de Centre de Dret i de Ciències Polítiques i de Sociologia, fins a un 
màxim de sis mesos. 
 
Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, de 23 de juliol de 2021, 
per la qual el senyor Cristian González Recio cessa i es deixa sense efectes el seu nomenament de funcionari interí 
de l’escala administrativa (C1.16). 

 
Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, de 23 d juliol de 2021, 

per la qual es finalitza el contracte de treball del senyor Francisco Pedro Utrilla Mendoza, amb motiu de la seva 
jubilació. 
 
Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, de 23 d juliol de 2021, 
per la qual es finalitza el contracte de treball del senyor Marcelino González Álvarez, amb motiu de la seva jubilació. 
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Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, de 23 de juliol de 2021, 
per la qual la senyora Anna Soler Sans cessa per finalització de contracte d’interinitat i es liquiden els dies de 

vacances que corresponguin.  
 
Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, de 23 de juliol de 2021, 
per la qual es finalitza el contracte de treball de la senyora Assumpció Ratés Garcia, amb motiu de la seva jubilació. 
 
Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, de 23 de juliol de 2021, 

per la qual s’adscriu, amb caràcter provisional, la senyora Montserrat Benito Segura, a la Unitat Web de l’Àrea de 
Comunicació i de Promoció. 
 
Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, de 23 de juliol de 2021, 
per la qual s’encarrega, amb caràcter provisional, al senyor Baldomero Dugo Navarro, administratiu especialista de 

la Unitat d’Atenció a l’Usuari de l’Escola de Postgrau, l’assumpció compartida de funcions de major responsabilitat, 
fins que la persona titular de la plaça es reincorpori, i se li aplica un complement personal de durada determinada. 

 
Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, de 23 de juliol de 2021, 
per la qual s’encarrega, amb caràcter provisional, al senyor Pere Pujol Puente, administratiu de la Unitat d’Atenció 
a l’Usuari de l’Escola de Postgrau, l’assumpció compartida de funcions de major responsabilitat fins que la persona 
titular s’incorpori, i se li aplica un complement personal de durada determinada. 
 
Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, de 23 de juliol de 2021, 

per la qual es destina, amb caràcter definitiu, la senyora Violeta Masegosa Àlvarez, funcionària de l’escala 
administrativa, per ocupar la plaça F04257 (C1.21) d’administrativa especialista amb destinació a la Unitat de 
Promoció - Punt d’Informació de la Plaça Cívica de l’Àrea de Comunicació i Promoció. 
 
Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, de 23 d juliol de 2021, 

per la qual s’encarrega, amb caràcter provisional, al senyor Albert Teruel Vilellas, personal de suport administratiu 

polivalent de l’Escola de Postgrau, l’assumpció compartida de funcions de major responsabilitat, fins que la persona 
titular es reincorpori i se li aplica un complement personal de durada determinada. 
 
Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, de 23 de juliol de 2021, 
per la qual es destina, amb caràcter definitiu, la senyora Montserrat Moya Sáez, funcionària de l’escala 
administrativa, per ocupar la plaça F04825 (C1.21) d’administrativa especialista amb destinació a l’Àrea d’Economia 
i Finances. 

 
Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, de 23 de juliol de 2021, 
per la qual es destina, amb caràcter definitiu, el senyor José Manuel Sánchez Barea, funcionari de l’escala 
administrativa, per ocupar la plaça F00375 (C1.21) d’administratiu especialista amb destinació a la Unitat de 
Promoció - Punt d’Informació de la Plaça Cívica de l’Àrea de Comunicació i Promoció. 
 
Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, de 23 de juliol de 2021, 

per la qual es tanca l’encàrrec provisional de funcions de major responsabilitat sobre la plaça F02487 de gestor/a 
del Departament de Química de l’Administració de Ciències i Biociències a la senyora Elena Jiménez Navau i se li 
deixa d’aplicar el complement personal de durada determinada vinculat a aquest encàrrec de funcions. 
 
Resolució del vicegerent de Persones, pe autorització de signatura del rector, de 23 de juliol de 2021, 
per la qual s’autoritza el canvi d’horari definitiu de 9:00 a 17:00h de la senyora Judith Muñoz Calvo, funcionària de 

l’escala administrativa i que ocupa la plaça F01037 d’administrativa responsable de la Secretaria del Rector. 
 
Resolució del vicegerent de Persones, per autorització del rector, de 23 de juliol de 2021, per la qual 
s’encarrega, amb caràcter provisional, i per acumulació de tasques, a la senyora Natàlia Alén González, 
administrativa de la Unitat de Relacions Laborals i Gestió de Personal de l’Àrea de Gestió de Persones, les funcions 
de la plaça F05119 d’administrativa de la Gestió Acadèmica de Ciències Polítiques i de Sociologia de l’Administració 
de Centre de Dret i de Ciències Polítiques i de Sociologia i se li aplica un complement personal de durada determinada 

mentre duri l’acumulació de tasques. 
 

Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, de 23 de juliol de 2021, 
per la qual es determina la finalització de la permanència en el servei actiu de la senyora Montserrat Garcia Valero, 
amb motiu de la seva jubilació. 
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Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, de 23 de juliol de 2021, 
per la qual s’adscriu, amb caràcter provisional, la senyora Carmen Ramírez Plaza, a l’Oficina de Coordinació 
Institucional. 

 
Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, de 23 de juliol de 2021, 
per la qual es destina, amb caràcter definitiu, la senyora Encarnación Rivallo Murillo, funcionària de l’escala 
administrativa, per ocupar la plaça F01547 (C1.22.1) d’administrativa responsable amb destinació a la Gestió 
Econòmica de l’Administració de Ciències de la Comunicació. 
 

Resolució del vicerector d’Organització, per autorització del rector, de 27 de juliol de 2021, per la qual es 
fa públic el nomenament de les persones que han superat les diferents fases de les proves selectives per a l’accés 
a 6 places de bibliotecari o de bibliotecària, pel sistema de concurs oposició, segons es detalla (DOGC núm. 8492, 
d’1 de setembre de 2021): 
 

COGNOMS i NOM 

Álvarez Cruellas, Gemma 

Barri Castrillo, David 

Ferrer Torrens, Juana 

Gil Cano, Vicente Damián 

Miquel Sasplugas, Marta 

Olives Piris, Irina 

 
Resolució del vicegerent de Persones, per autorització del rector, de 29 de juliol de 2021, per la qual es 
resol la convocatòria de concurs intern de trasllat i/o promoció, per a la provisió de 5 places d’auxiliar de serveis 
segons es detalla: 
 

1. Adjudicar, en el torn de trasllat, la plaça amb codi L00117 amb destinació al SLIPI del Rectorat, a la Sra. 

Dolores Fernández Díaz. 

 
2. Adjudicar, en el torn de trasllat, la plaça amb codi L00267 amb destinació al SLIPI de Ciències i Biociències, 

a la Sra. Eva Magdalena Moré Casals. 
 

3. Adjudicar, en el torn de trasllat, la plaça amb codi L00405 amb destinació al SLIPI de Veterinària, a la Sra. 
Mònica Grau Sánchez-Fortún. 

 
4. Adjudicar, en el torn de trasllat, la plaça amb codi L00323 amb destinació al SLIPI de la Facultat d’Economia 

i Empresa, al Sr. David Asensio Vives. 
 

5. Adjudicar, en el torn de trasllat, la plaça amb codi L00995 amb destinació al SLIPI de Lletres i Psicologia, al 
Sr. José Montesinos Andrade. 

 

Resolució del vicegerent de Persones, per autorització del rector, de 29 de juliol de 2021, per la qual es 
resol el procés selectiu per a la provisió de 3 places d’administratiu o d’administrativa responsable, subgrup C1, 

segons es detalla: 
 

1. Adjudicar, en el torn de promoció, la plaça d’administratiu o d’administrativa responsable amb destinació a 
la Unitat Tècnica de Processos acadèmics de l’Àrea d’Afers Acadèmics (codi F01157), a la senyora Júlia 

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

la Unitat Tècnica de Doctorat de Escola de Doctorat (codi F03449), a la senyora Esther Rodríguez Oliver. 
 

3. Adjudicar, en el torn de promoció, la plaça d’administratiu o d’administrativa responsable amb destinació a 
la Unitat de Mobilitat Professional Internacional del Servei d’Ocupabilitat (codi F09968), a la senyora Mireia 

Bernés Oñate. 
 
Resolució del vicegerent de Persones, per autorització del rector, de 30 de juliol de 2021, per la qual es 

resol el procés selectiu per a la contractació temporal, mitjançant contracte d’interinitat per substitució, i s’atorga la 
plaça de director/a tècnic/a de la Unitat Tècnica de protecció Radiològica temporal a la senyora Maria José García 
Fusté. 
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Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, de 30 de juliol de 2021, 
per la qual es destina, amb caràcter definitiu, la senyora Núria Balbuena Galbarro, per ocupar la plaça L00031 
(LG1A) de cap de l'Àrea de Gestió de Persones, amb efectes del dia 1 de setembre de 2021. 

 
Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, de 30 de juliol de 2021, 
per la qual es concedeix a la Núria Balbuena Galbarro, funcionària de carrera de l’escala tècnica de gestió (A1) amb 
destinació a la plaça F02501 (A1.23) de l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona, 
l’excedència per incompatibilitat per prestar serveis, com a personal laboral, de cap de l’Àrea de Gestió de Persones, 
amb efectes del dia 1 de setembre de 2021. 
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