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

 
 
 

I.1. Comissions del Consell Social 
 
 

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

 

Acord 101/2021, de 28 de setembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
S'acorda: 
 

 Aprovar l’acta de la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el dia 9 de juliol de 2021. 
  
 
Acord 102/2021, de 28 de setembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
S'acorda: 

 
 Aprovar l’acta de la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el dia 14 de juliol de 2021. 
 
 
Acord 103/2021, de 28 de setembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 

 
Exposició de motius 

 
Vist l’article 28.4.d del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Vista la informació presentada per la vicegerència d’economia. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, s’informa sobre la Comptabilitat Analítica de la UAB de 
l’exercici 2019 i 

 
S'acorda : 
 
La Comissió Econòmica del Consell Social es dona per assabentada de la Comptabilitat Analítica de la UAB de 
l’exercici 2019. 
 

 
Acord 104/2021, de 28 de setembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 
Vist l’article 28.4. d) del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 

Atesa la informació sobre els Serveis Cientificotècnics de la UAB presentada per l’Adjunta al Vicerectorat d’Innovació 
i Projectes Estratègics (document 1). 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  
 
S’acorda : 
 

La Comissió Econòmica del Consell Social es dona per assabentada de la informació sobre els Serveis Cientificotècnics 

de la UAB. 
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I.1.2. Comissió Universitat-Empresa 
[tornar a l’índex] 

 
Acord 2/2021, de 16 de setembre, de la Comissió Universitat-Empresa del Consell Social 

 
S’acorda 
  
Aprovar l'acta de la reunió de la Comissió Universitat-Empresa del Consell Social del dia 21 d'abril de 2021. 
 
 

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

 

Acord 96/2021, de 30 de setembre, del Consell de Govern 
 
Aprovar l’acta de la sessió anterior del dia 8 de juliol de 2021.  
 
 
Acord 97/2021, de 30 de setembre, del Consell de Govern 
 

Vista la proposta de la vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent de supressió de títols de màster universitari que 
han estat presentats pels centres corresponents. 
 
Vist el que disposa la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, 
de 12 d’abril, així com la resta de normes d’aplicació general. 
 
Vist el que disposa el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 

universitaris oficials. 

 
Vist l’article 26 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb 
el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011 i les seves posteriors 
modificacions, sobre la creació i modificació de títols de màster universitari. 
 

Vist l'article 9.4 e) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, aprovada per acord de Consell de Govern de 2 de juny de 2021, pel que fa a les competències de la Comissió 
d'Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que haurà d'aprovar el Consell de Govern 
sobre la creació, modificació i extinció d’estudis de grau i màsters, tant oficials com a propis, i de diplomes de 
postgrau. 
 
Atès que la proposta de supressió del títols de màster universitari va ser informada favorablement a la sessió de la 

Comissió d’Afers Acadèmics de 22 de setembre 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 extinció dels títols de màster universitaris següents: 
 

- Electroquímica, Ciència i Tecnologia  
- Erasmus Mundus en Enginyeria Fotònica, Nanofotònica i Biofotònica / European Master in Photonics 

Engineering Nanophotonics and Biophotonics  
 
SEGON. Elevar l'aprovació de la supressió 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. 
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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 98/2021, de 30 de setembre, del Consell de Govern 
 
Vistes les peticions de creació de títols de màster, d’expert i de diploma de postgrau que han estat presentades a 
l'Escola de Postgrau, i després de revisada la documentació justificativa corresponent que acredita que les propostes 
reuneixen els requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus de títols. 

 
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, 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 de títols de màster propi, de diploma de postgrau i d’expert que es presenten van ser 
informades favorablement a la sessió de la Comissió d’Afers Acadèmics de 22 de setembre de 2021. 

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

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

- Màster en Degrowth: Ecology, Economics and Policy  
 

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

 
- Diploma de postgrau en Atenció al Pacient amb Sistemes de Suport Respiratori no Invasiu (SRNI)  

 
TERCER. Aprovar la creació del títol d’expert següent: 
 

- Expert en Neurorehabilitació en Rehabilitació Funcional de persones afectades per una gran discapacitat 
d’origen neurològic  

 

QUART. Elevar l'aprovació de la creació de títols de màster propi, de diploma de postgrau i d’expert 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 
quart. 

 
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 99/2021, de 30 de setembre, del Consell de Govern 
 

Vista la proposta de la vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent de modificació de la Instrucció sobre planificació 
de la docència del curs 2021-2022, que va ser aprovada per acord de data 8 de juliol de 2021. 
 
Vist que el punt 2 de l’esmentada instrucció, relatiu a la planificació de l’inici de curs estableix que els centres havien 

de fer la seva planificació inicial del curs amb una previsió d'aforament dels espais del 70 %. 
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Vista la Resolució SLT/2817/2021, de 16 de setembre, per la qual es prorroguen les mesures en matèria de salut 
pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, publicada al 
DOGC en data 17 de setembre de 2021, que estableix que en l'àmbit de les activitats docents universitàries  les 

pràctiques i les avaluacions poden ser presencials; que en el desenvolupament de les activitats teòriques presencials 
es pot considerar la presencialitat simultània restringida fins a un màxim del 70% de l'estudiantat de cada 
universitat, sense que es pugui superar aquest percentatge en cap centre, i havent d'extremar les mesures de 
protecció, amb subjecció al Pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT; i que 
correspon a cada universitat fer-ne la concreció d'acord amb els criteris d'autonomia acadèmica i per a la millor 
prestació del servei a l'estudiantat. 

 
Atesa la necessitat d’adaptar la Instrucció sobre planificació de la docència del curs 2021-2022 als preceptes de la 
Resolució SLT/2817/2021 abans esmentada. 
 
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. Modificar 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 100/2021, de 30 de setembre, del Consell de Govern 
 
Vist el Pla de contingència i protocol d'organització de la UAB aprovat pel Consell de Govern en data 21 de juliol de 
2020. 
 
Vista la Resolució SLT/2817/2021, de 16 de setembre, per la qual es prorroguen les mesures en matèria de salut 
pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, publicada al 

DOGC en data 17 de setembre de 2021, que estableix que en l'àmbit de les activitats docents universitàries  les 
pràctiques i les avaluacions poden ser presencials; que en el desenvolupament de les activitats teòriques presencials 
es pot considerar la presencialitat simultània restringida fins a un màxim del 70% de l'estudiantat de cada 
universitat, sense que es pugui superar aquest percentatge en cap centre, i havent d'extremar les mesures de 
protecció, amb subjecció al Pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT; i que 
correspon a cada universitat fer-ne la concreció d'acord amb els criteris d'autonomia acadèmica i per a la millor 
prestació del servei a l'estudiantat. 

 

Atesa la necessitat d’adaptar el Pla de contingència i protocol d’organització de la UAB als preceptes de la Resolució 
SLT/2817/2021 abans esmentada. 
 
Vist l'article 3 del Reglament de Consell de Govern pel que fa a les competències del Consell de Govern. 
 

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

PRIMER. Aprovar el Pla de contingència i protocol d'organització de la UAB, en el termes que s’annexen. [Document]  
 
SEGON. Encarregar a la Gerència l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
 

TERCER. Comunicar els presents acords a la comunitat universitària 
 
 

https://www.uab.cat/doc/Modificacio_instruccio_planificacio_docencia_curs_2021_2022
http://www.uab.cat/doc/Modificacio_pla_contingencia_protocol_organitzacio_CG300921
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Acord 101/2021, de 30 de setembre, del Consell de Govern 
 
Vista la proposta de la secretària general d’adaptació del Protocol de canvi del nom legal al nom sentit adreçat a les 

persones trans i intersexuals de la comunitat UAB. 
 
Atès que els col·lectius trans demanen que no es faci servir més l’adjectiu transsexual perquè és ofensiva i expressen 
la preferència per la forma trans davant de transgènere. 
  
Atès que el Termcat documenta les formes trans i transgènere al seu Diccionari LGBT (lèsbic, gai, bisexual, trans). 

 
Atès que en l’entrada de l’adjectiu trans s’explica que «La forma trans, reducció de transgènere, tendeix a utilitzar-
se com a denominació preferent dins l'àmbit LGBT, atès que es considera més neutra i més inclusiva.».  
 
Atesa la necessitat d’adaptació de la normativa a les sensibilitats dels col·lectius afectats.  

 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la secretària general, el Consell de Govern ha 
adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER. Aprovar la modificació del Protocol pel canvi de nom legal al nom sentit adreçat a les persones trans i 

intersexuals de la comunitat 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 a la secretària general, per tal que porti a terme les mesures necessàries per 

a fer-lo efectiu. 
 
 
Acord 102/2021, de 30 de setembre, del Consell de Govern 
 
Vista la proposta de la secretària general de modificació del codi de conducta dels alts càrrecs de la UAB. 
 

Atès que en data 11 de març de 2020 el Consell de Govern va aprovar el Codi de Conducta dels Alts Càrrecs de la 
Universitat Autònoma de Barcelona (CCAC) el qual té per objecte concretar les obligacions i la conducta general 
prevista per als alts càrrecs de la Universitat, establir els mecanismes de control, determinar les conseqüències de 
l’incompliment, promovent els més alts estàndards de conducta ètica, tal com es descriuen en els tractats i la 
legislació de la Unió Europea. 
 
Atès que l’aplicació del CCAC posa de manifest un desequilibri entre la naturalesa de determinats càrrecs acadèmics 

i de gestió amb les exigències de transparència de la CCAC, les quals van més enllà de la finalitat que va motivar 

tant la legislació de transparència com el propi CCAC. 
 
Vist l’informe jurídic de data 8 d’abril de 2019 que va servir de base per l’aprovació del CCAC, en virtut del qual no 
tots els càrrecs acadèmics han d’ostentar la condició d’alt càrrec i, per tant, es pot establir règims jurídics diferenciats 
en funció de l’enquadrament d’un càrrec acadèmic i/ò de gestió com a ‘alt càrrec’. 

 
Vist l’article 55.3 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern, pel que fa a l’obligació de les institucions públiques incloses en l’article 3.1, entre les quals es troben les 
universitats públiques de Catalunya, de disposar d’un codi de conducta dels alts càrrecs. 
  
Vist que l'apartat primer de l’article 55 d’aquesta llei concreta els principis ètics i les regles de conducta que regeixen 
l’actuació dels alts càrrecs. 

 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la secretària general, el Consell de Govern ha 

adoptat els següents 
 
ACORDS 

http://www.uab.cat/doc/Modificacio_protocol_canvi_nom_legal_CG300921
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PRIMER. Modificar els articles 2 i 4 del codi de conducta dels alts càrrecs de la UAB, en els termes que s’annexen. 
[Document] 

 
SEGON. Acordar la refosa dels articles modificats en el codi de conducta dels alts càrrecs de la UAB. 
 
TERCER. Encarregar la secretària general l'execució i el seguiment d'aquests acords. 
 
 

Acord 103/2021, de 30 de setembre, del Consell de Govern 
 
Vista la proposta del vicerector de Relacions Internacionals i Política Lingüística de Pla de llengües pel període 2021-
2025.  
 

Atès que la Universitat Autònoma de Barcelona disposa d’un Pla de llengües, aprovat pel Consell de Govern el 10 de 
desembre de 2015. 

 
 Atès que l’any 2021 és el darrer de vigència del Pla i és necessari disposar d’un nou Pla, la Comissió de Relacions 
Internacionals i Política Lingüística de la UAB, en la sessió del 13 de juliol de 2021, acorda aprovar el document 
marc del Pla de llengües 2021-2025 i encarregar al vicerector de Relacions Internacionals i de Política Lingüística 
l'execució i el seguiment d’aquest acord. 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Política Relacions Internacionals 
i Política Lingüística, el Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER. Aprovar el document marc del Pla de llengües 2021-2025. [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 Relacions Internacionals i Política Lingüística, per tal que porti 
a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 
 

 
Acord 104/2021, de 30 de setembre, 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.  
 
Vist que de data 8 de juliol de 2021 el Consell de Govern va acordar 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 suprimir l’àrea de coneixement de Dret 
Eclesiàstic de l’Estat com a integrant del Departament i, eventualment, que es facin arribar a la Secretaria General. 
 
Atès que durant aquest període no s’ha rebut cap escrit d’al·legacions al respecte. 
 
D'acord amb els articles 20 i 64 dels Estatuts de la UAB, correspon al Consell de Govern l'aprovació del canvi de 
nom d'un departament.  

 
De conformitat amb l’article 20.6 dels Estatuts de la UAB, un cop acomplert amb el que disposa  l’apartat 5 de 
l’esmentat article es proposa la supressió de l’àrea de coneixement de Dret Eclesiàstic de l’Estat com a integrant del 
Departament. 

 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.  
 

http://www.uab.cat/doc/Modificacio_codi_conducta_alts_carrecs_CG300921
http://www.uab.cat/doc/Pla_llengues_2021_2025_CG300921
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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. Aprovar la proposta de suprimir l’àrea de coneixement de Dret Eclesiàstic de l’Estat com a integrant del 
Departament. 
 
SEGON. Encarregar la secretària general l'execució i el seguiment d’aquests acords. 

 
TERCER. Comunicar el present acord al Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques als efectes 
oportuns. 
 
 

Acord 105/2021, de 30 de setembre, 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 patent i Know How associat a TRINAMIX GmbH, en qualitat de llicenciatària, on la  UNIVERISTAT 
AUTÒNOMA DE BARCELONA ostenta un 12,5 per 100 de la titularitat,  pel termini i les condicions establertes a 
l’informe d’idoneïtat  lliurat pel cap de l’oficina de valorització i patents de data 21 de setembre de 2021.  
 
Atès que la tecnologia llicenciada és fruit dels treballs del grup de recerca on l’Investigador Principal és el doctor 
Francesc Serra Graells, del Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics 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 exclusiva de patent i Know 
How associat a TRINAMIX GmbH, en qualitat de llicenciatària, on la  UNIVERISTAT AUTÒNOMA DE BARCELONA 

ostenta un 12,5 per 100 de la titularitat,  pel termini i les condicions establertes a l’informe d’idoneïtat  lliurat pel 
cap de l’oficina de valorització i patents de data 21 de setembre 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 106/2021, de 30 de setembre, del Consell de Govern 
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Vist que l'article 83 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya, disposa que els membres del 
Consell Social que pertanyen al Consell de Govern de la universitat són un representant dels estudiants, un 
representant del personal docent i investigador i un representant del personal d'administració i serveis, elegits pel 

mateix Consell de Govern d'entre els seus membres per un període màxim de quatre anys. 
 
En data 11 de maig de 2021 es va constituir el nou Claustre i es van escollir els seus representants en el Consell de 
Govern. Això comporta que els membres del Consell de Govern en representació del professorat, de l’estudiantat i 
del personal d’administració i serveis hagin causat baixa i, per tant, que s’hagi de procedir a l’elecció dels 
representants d’aquests col·lectius en el Consell Social. 

  
Vist que s'ha obert el termini de presentació de candidatures fins a les 9:00 del dia 29 de setembre de 2021. Per tal 
que els membres del Consell de Govern puguin conèixer les candidatures presentades, s’ha habilitat un pàgina de 
consulta.  
  

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
  

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, el Consell de Govern ha adoptat els següents 
  
ACORDS 
 
PRIMER. Nomenar els representants del Consell de Govern al Consell Social que tot seguit s’indiquen: 
 

- Xavier Verge Mestre, en representació del professorat 

- Juan Montesinos Andrade, en representació del personal d’administració i serveis 
 
SEGON. Comunicar el resultat de la votació a les persones que resultin escollides i al Consell Social. 
  
TERCER. Ordenar la publicació d’aquests nomenaments en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 

 
Acord 107/2021, de 30 de setembre, del Consell de Govern 
 
Atès que en la sessió de 8 de juliol de 2021 el Consell de Govern va escollir els membres de les comissions del 
Consell de Govern i que ha quedat constatat que en determinades comissions del Consell de Govern hi ha vacants. 
 
Vist que s'ha obert el termini de presentació de candidatures fins a les 9:00 el dia 29 de setembre 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 següents: 
 

Comissió d’Alumnat i d’Ocupabilitat 
 

Anna Vale Martínez. en representació del professorat 
 
Comissió de Recerca, Transferència i Innovació  
 
Vicente Martínez Perea , en representació del professorat 
 

 

SEGON. Comunicar el resultat de la votació a les persones que resulten escollides i als presidents de les comissions 
delegades.  
 
TERCER. Publicar el resultat de la votació a la Intranet de la UAB corresponent als diferents col·lectius. 

 
 
Acord 108/2021, de 30 de setembre, del Consell de Govern 
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L’article 66.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, modificada per la Llei Orgànica 4/2007, 
de 12 d'abril, estableix que les reclamacions presentades contra les propostes de les comissions dels concursos 

d’accés seran valorades per una comissió formada per set catedràtics d’universitat pertanyents a diversos àmbits 
del coneixement, designats en la manera que estableixin els estatuts, amb ampla experiència docent i investigadora. 
 
En aquest sentit l’article 137.2 dels Estatuts de la UAB i l’article 50 del Reglament de Personal Acadèmic, estableixen 
que la Comissió de Reclamacions està formada per set catedràtics d'universitat, de diverses àrees de coneixement 
amb àmplia experiència docent i investigadora, designats pel Consell de Govern per un període de quatre anys entre 

el professorat en actiu dels diversos camps científics. 
 
 Finalment, l’article 50.3 del Reglament del Personal Acadèmic també disposa que la Comissió de Reclamacions és 
presidida pel catedràtic o catedràtica que tingui més antiguitat i exerceix les funcions de secretari o secretària el 
catedràtic o catedràtica amb menys antiguitat. 

 
Atès que el Consell de Govern en data 27 de setembre de 2017 va procedir al nomenament dels membres de la 

Comissió de Reclamacions, correspon ara procedir a la renovació de la composició d’aquesta Comissió. 
 
La proposta de composició de la Comissió de Reclamacions que presenta l’Equip de Govern consta en el document 
adjunt. 
 
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. Nomenar, per un període de quatre anys, els membres de la Comissió de Reclamacions que tot seguit 

s’indiquen: 
 

Jordi Barbé Garcia 
Carolina Gala Durán 
Montserrat Pallarès Barberà 
Àngels González Lafont 
José Francisco Pérez Hernández 

Eva Anduiza Perea 
Cecilio Garriga Escribano 

 
SEGON. Encarregar a la secretària general i al vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d'aquest 
acord. 
  
TERCER. Comunicar el present acord a les persones interessades. 

 

 
Acord 109/2021, de 30 de setembre, del Consell de Govern 
 
D’acord amb el que estableixen els Estatuts de la UAB i el Reglament Electoral de la UAB, la Junta Electoral General 
té com a principals competències l’aplicació i la interpretació de les normes que regeixen els processos electorals a 

la UAB; la proclamació de la llista definitiva de candidats en les eleccions de rector i de Claustre, així com els resultats 
definitius de l’elecció i dels candidats electes; i la resolució de reclamacions o impugnacions referents al procés o als 
resultats electorals. 
  
La Junta Electoral General, d’acord amb l’article 201 dels Estatuts de la UAB i de l’article 8 del Reglament Electoral 
de la UAB, està formada per cinc membres i els seus respectius suplents: secretari o secretària general, una persona 
en representació del professorat funcionari, una persona en representació del professorat contractat, una persona 

en representació de l’estudiantat i una persona en representació del personal d’administració i serveis, elegits pel 
Consell de Govern per a un període de quatre anys. Un del professors ha de pertànyer a l’àmbit del Dret o la Ciència 
Política. 
  

Atès que cal actualitzar la composició de la Junta Electoral General. 
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Vist que s’ha obert el termini de presentació de candidatures fins el dia 29 de setembre de 2021. Per tal que els 
membres del Consell de Govern puguin conèixer les candidatures presentades, s’ha habilitat una pàgina de consulta.  
  

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

PRIMER. Elegir els membres de la Junta Electoral General de la UAB següents: 
 

- Montserrat Pi Llorens, en representació del professorat funcionari 
- Aleix Barrera Corominas, en representació del professorat contractat 
- Aimara Ventoso Tubio membre titular en representació de l’estudiantat i Pau Hernández del Águila membre 

suplent en representació de l’estudiantat. 
- Antonio Manrique Mata, en representació del personal d’administració i serveis 

 
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 110/2021, de 30 de setembre, del Consell de Govern 

 
Vista la proposta que presenta la secretària general per la qual la Universitat Autònoma de Barcelona, junt amb 
altres universitats, promogui la creació d’una Associació amb la denominació CONFERENCIA ESPAÑOLA DE DECANAS 
Y DECANOS DE TURISMO (CEDTUR). 
 
Atès que les facultats i escoles espanyoles de les universitats autoritzades per impartir i expedir títols oficials de 

Graduat/da en Turisme o equivalents han treballat per a la creació de CEDTUR, havent assumit la Universitat de 
Málaga, a través de la seva Facultat de Turisme, la principal promotora del Projecte.   
 
Atès que la CEDTUR té com a finalitats propis a) el foment, la millora i la coordinació dels estudis de turisme a nivell 
de grau, màster i doctorat en les diferents facultats i escoles; b) afavorir la cooperació i cohesió entre facultats i 
escoles; c) consolidar la projecció social de les facultats i escoles entre la societat espanyola i els poders públics;  d) 
impulsar els estudis universitaris i la investigació en l’àmbit del coneixement del turisme; i e) construir-se en 

interlocutora del sector turístic i dels poders públics en relació amb totes les normes i temes que afecten als 
ensenyaments universitaris de l’àmbit del turisme, en tots els seus nivells, i en estreta coordinació amb la CRUE, tal 
i com consta a la proposta d’estatuts. 
  
Atès l’informe de la directora de l’Escola de Turisme i Direcció Hosteleria de la Fundació UAB.  
 
Atès que la participació de la UAB al CEDTUR no requereix de recursos econòmics. 

 

Vist l’acord CE 98/2021, de 9 de juliol, de la Comissió Econòmica del Consell Social pel que fa als requeriments 
exigits per acordar la participació de la UAB en entitats amb personalitat jurídica pròpia. 
 
Vist l'article 64.t) dels Estatuts de la UAB pel qual s’estableix la competència del Consell de Govern per proposar al 
Consell Social la participació de la Universitat en altres entitats. 

  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la secretaria general, el Consell de Govern ha 
adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER. Aprovar la constitució de la CONFERENCIA ESPAÑOLA DE DECANAS Y DECANOS DE TURISMO (CEDTUR), 

acordant la participació de la Universitat Autònoma de Barcelona en la seva Junta Directiva, si escau.  
  
SEGON. Elevar al Consell Social els presents acords, per tal que exerceixi les seves competències.  
 

TERCER. Encarregar la secretària general l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
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QUART. Comunicar els presents acords a l’Escola de Turisme i Direcció Hosteleria, per tal que portin a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 

 
Acord 111/2021, de 30 de setembre, del Consell de Govern 
 
D’acord amb la Resolució EMC/3425/2020, de 23 de desembre, per la qual es dona publicitat al procediment i als 
terminis de presentació de les sol·licituds d'avaluació de l'activitat investigadora del personal docent i investigador 
funcionari i contractat, per a períodes que hagin finalitzat com a màxim el 31 de desembre de 2020. 

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

investigador funcionari i contractat de les universitats públiques de Catalunya, en el seu article 7 estableix que un 
cop certificada l’avaluació per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, ho traslladarà al 

Consell de Govern per tal que pugui formular la proposta d’assignació al Consell Social. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Personal Acadèmic, el Consell de 
Govern ha adoptat els següents 
   
ACORDS 
 

PRIMER. Donar-se per assabentats i donar per bona la proposta de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 
de Catalunya de complements retributius autonòmics per mèrits de recerca del professorat contractat de la UAB que 
han obtingut avaluació positiva. [Document] 
   
SEGON. Elevar al Consell Social els presents acords, per tal que exerceixi les seves competències.  
 

TERCER. Comunicar el present acord a l’Àrea de Gestió de Persones, per tal que portin a terme les mesures 
necessàries per a fer-lo efectiu. 
 
QUART. Encarregar al Vicerector de Personal Acadèmic que faci l’execució i el seguiment d’aquests acords. 
 
 
Acord 112/2021, de 30 de setembre, del Consell de Govern 

 
D’acord amb la convocatòria de  l’any  2020 per  a  la  presentació de  sol·licituds  d’avaluació  de  l’activitat 
investigadora  del  personal  investigador doctor permanent de  les  universitats públiques de Catalunya, segons 
conveni establert amb aquesta universitat, per a períodes que hagin finalitzat com a màxim el 31 de desembre de 
2020. 
 
Vistes les certificacions emeses per l’AQU Catalunya referents als complements retributius autonòmics per mèrits de 

recerca del professorat funcionari de la UAB. 

 
El Decret 405/2006, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les retribucions addicionals del personal docent i 
investigador funcionari i contractat de les universitats públiques de Catalunya, en el seu article 7 estableix que un 
cop certificada l’avaluació per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, ho traslladarà al 
Consell de Govern per tal que pugui formular la proposta d’assignació al Consell Social. 

  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Personal Acadèmic, el Consell de 
Govern ha adoptat els següents 
  
 ACORDS 
 
PRIMER. Donar-se per assabentats i donar per bona la proposta de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 

de Catalunya de complements retributius autonòmics per mèrits de recerca del professorat investigador de la UAB 
que han obtingut avaluació positiva. [Document] 
   
SEGON. Elevar al Consell Social els presents acords, per tal que exerceixi les seves competències.  

 
TERCER. Comunicar el present acord a l’Àrea de Gestió de Persones, per tal que portin a terme les mesures 
necessàries per a fer-lo efectiu. 

http://www.uab.cat/doc/Complements_retributius_recerca_PDIcontractat_CG300921
http://www.uab.cat/doc/Complements_retributius_recerca_AAIContractat_CG300921
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QUART. Encarregar al Vicerector de Personal Acadèmic que faci l’execució i el seguiment d’aquests acords. 
 

 
Acord 113/2021, de 30 de setembre, del Consell de Govern 
 
D’acord amb la convocatòria de l’any 2020 per a la presentació de sol·licituds d’avaluació de l’activitat investigadora 
del personal investigador doctor permanent de les universitats públiques de Catalunya, segons conveni establert 
amb aquesta universitat, per a períodes que hagin finalitzat com a màxim el 31 de desembre de 2020. 

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

investigador funcionari i contractat de les universitats públiques de Catalunya, en el seu article 7 estableix que un 
cop certificada l’avaluació per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, ho traslladarà al 

Consell de Govern per tal que pugui formular la proposta d’assignació al Consell Social. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Personal Acadèmic, el Consell de 
Govern ha adoptat els següents 
  
ACORDS 
 

PRIMER. Donar-se per assabentats i donar per bona la proposta de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 
de Catalunya de complements retributius autonòmics per mèrits de recerca del professorat investigador de la UAB 
que han obtingut avaluació positiva. [Document] 
 
SEGON. Elevar al Consell Social els presents acords, per tal que exerceixi les seves competències.  
 

TERCER. Comunicar el present acord a l’Àrea de Gestió de Persones, per tal que portin a terme les mesures 
necessàries per a fer-lo efectiu. 
 
QUART. Encarregar al Vicerector de Personal Acadèmic que faci l’execució i el seguiment d’aquests acords. 
 
 
Acord 114/2021, de 30 de setembre, del Consell de Govern 

 
D’acord amb la Resolució EMC/3589/2019, de 23 de desembre, per la qual es dóna publicitat al procediment i la 
certificació de la valoració dels mèrits individuals docents i de gestió del personal docent i investigador funcionari i 
contractat de les universitats públiques catalanes, meritats fins al 31 de desembre de 2019, per a l'assignació de 
les retribucions addicionals. 
 
Vistes les certificacions emeses per l’AQU Catalunya referents als complements retributius autonòmics per mèrits de 

gestió del professorat de la UAB. 

 
El Decret 405/2006, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les retribucions addicionals del personal docent i 
investigador funcionari i contractat de les universitats públiques de Catalunya, en el seu article 7 estableix que un 
cop certificada l’avaluació per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, ho traslladarà al 
Consell de Govern per tal que pugui formular la proposta d’assignació al Consell Social. 

 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Personal Acadèmic, el Consell de 
Govern ha adoptat els següents 
  
ACORDS 
 
PRIMER. Donar-se per assabentats i donar per bona la proposta de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 

de Catalunya de complements retributius autonòmics per mèrits de gestió, que han obtingut avaluació positiva. 
[Document] 
   
SEGON. Elevar al Consell Social els presents acords, per tal que exerceixi les seves competències.  

 
TERCER. Comunicar el present acord a l’Àrea de Gestió de Persones, per tal que portin a terme les mesures 
necessàries per a fer-lo efectiu. 

http://www.uab.cat/doc/Complements_retributius_recerca_PDIfuncionari_CG300921
http://www.uab.cat/doc/Complements_retributius_gestio_PDI_CG300921
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QUART. Encarregar al Vicerector de Personal Acadèmic que faci l’execució i el seguiment d’aquests acords. 
 

 
Acord 115/2021, de 30 de setembre, del Consell de Govern 
 
La Càtedra en Emprenedoria i Innovació Social de la UAB neix amb la voluntat de potenciar i desenvolupar activitats 
d’emprenedoria i innovació social en un context el més general possible que abraça tant la universitat com les 
Administracions Públiques especialment d’àmbit local, així com les empreses, cooperatives, fundacions, associacions, 

mútues, i empreses d’inserció que se sentin interpel·lades per avançar en aquest camp de manera conjunta i 
transversal. 
 
Aquesta Càtedra s’adscriu en el Centre d’Estudis i de Recerca en Emprenedoria i Innovació Social (CREIS) que, 
alhora, forma part del projecte eines -espai innova en emprenedoria social una iniciativa global d’estímul i suport a 

l’emprenedoria i la innovació social de la qual en són partícips la Universitat Autònoma de Barcelona i el seu entorn 
social, administratiu i productiu amb l’objectiu de fer més estretes les sinèrgies entre universitat i societat en un 

camp tan sensible, i alhora dinàmic, com el de la transformació social i la millora del benestar. 
 
Un dels objectius de la Càtedra en Emprenedoria i Innovació Social és el desplegament dels Premis eines als millors 
projectes de transformació social d’àmbit general, d’àmbit vallesà, d’àmbit local/municipal, i d’àmbit universitari. 
 
Els Premis eines promouen les activitats de transformació social. Des del punt de vista institucional, es dona un 
senyal de reconeixement d’aquestes activitats en premiar una selecció de propostes o projectes en aquest àmbit. 

Des del punt de vista individual (persona, organització) es disposa d’un incentiu per dissenyar propostes i projectes 
de transformació social mitjançant la possibilitat d’assolir un reconeixement públic i monetari.  
 
Les bases dels Premis eines 2021 en el seu apartat 13 estableixen que la decisió del jurat que avalua els projectes 
presentats s’elevarà al Consell de Govern de la UAB per a la seva resolució.  
 

Vista la proposta de resolució dels Premis eines 2021 tramesa pel director del Centre d’Estudis i de Recerca en 
Emprenedoria i Innovació Social. [Documentació confidencial a disposició dels membres del Consell de Govern a 
l’Oficina de Coordinació Institucional, la qual serà presentada en aquesta sessió del Consell de Govern] 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la secretària general, el Consell de Govern ha 
adoptat els següents  
  

ACORDS 
 
PRIMER. Resoldre els Premis eines 2021 de conformitat amb la proposta acordada pel jurat d’aquests premis. 
[Document] 
 
SEGON. Comunicar el present acord al Centre d’Estudis i de Recerca en Emprenedoria i Innovació Social, per tal que 
portin a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 

 

QUART. Encarregar a la secretària general que faci l’execució i el seguiment d’aquests acords. 
 
 
 

I.3. Comissions del Consell de Govern 

 
I.3.1. Comissió d’Afers Acadèmics 

[tornar a l’índex] 

 
 
Acord 073/2021, de 22 de setembre de 2021 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 

 

ACORDS 
 

Aprovació de l'acta de la sessió de 30 de juny de 2021. 
  

  

http://www.uab.cat/doc/Resolucio_Premis_Eines_2021_CG300921
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Acord 074/2021, de 22 de setembre de 2021 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 

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

  
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
  
Vist el que disposa l'article 64.f i 171.1 dels Estatuts de la UAB sobre la creació de titulacions pròpies de la UAB. 
  
Vist l'article 9.4 e) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 

UAB, aprovada per acord de Consell de Govern de 2 de juny de 2021, pel que fa a les competències de la Comissió 

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

ACORDS 
 

Primer. Informar favorablement sobre la creació del títols de màster propi, de diploma de postgrau i d’expert. 
 
Segon. Elevar aquest acord al Consell de Govern perquè l’aprovi, si escau. 
  

  

Acord 075/2021, de 22 de setembre de 2021 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 

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

d’expert presentades a l'Escola de Postgrau, i després de revisada la documentació justificativa corresponent que 
acredita que les propostes reuneixen els requisits exigits per a la seva aprovació i modificació. 
  
Atesa la necessitat d’implementar les propostes que es presenten per tal de satisfer la demanda d’aquests estudis. 
  
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 

  
Vist el què disposa l’article 230 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de 
conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011 i les seves 
posteriors modificacions, sobre els plans d’estudis dels títols de màster. 
  
Vist l’article 285.2 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat 

amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011, sobre els plans d’estudis 

de les diplomatures de postgrau. 
  
Vist l'article 9.3 a) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, aprovada per acord de Consell de Govern de 2 de juny de 2021, pel que fa a les competències de la Comissió 
d'Afers Acadèmics, que estableix que li correspon aprovar, per delegació del Consell de Govern, les memòries dels 
estudis que condueixen a l’obtenció de títols de grau i de màster, tant oficials com propis, i de diplomes de postgrau 

i informar-ne el Consell Social, així com aprovar les seves modificacions. 
 
 Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 
ACORDS 
 

Primer.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la creació del pla d’estudis del màster següent, amb la 
condició que els òrgans competents aprovin el títol corresponent, en els termes . 
- Màster en Degrowth: Ecology, Economics and Policy  

 
Segon.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la creació d’un nou pla d’estudis dins la titulació d’Expert en 
Neurorehabilitació, amb la condició que els òrgans competents aprovin el títol corresponent: 
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- Expert en Neurorehabilitació en Rehabilitació Funcional de persones afectades per una gran discapacitat 
d’origen neurològic.  
 

Tercer.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la creació del pla d’estudis del diploma de postgrau següent, 
amb la condició que els òrgans competents aprovin el títol corresponent: 
- Diploma de Postgrau en Atenció al Pacient amb Sistemes de Suport Respiratori no Invasiu (SRNI)  
Quart.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la modificació del pla d’estudis del màster següent: 
- Màster en  Etologia d'Animals de Companyia  
Cinquè.- Encarregar a la vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent l’execució i el seguiment d’aquests acords. 

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

  
Acord 076/2021, de 22 de setembre de 2021 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 

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

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

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

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

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

ACORDS 
 

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

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

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

  
Acord 077/2021, de 22 de setembre de 2021 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 

Vista la proposta de la vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent d’extinció de títols de Màster Universitari que han 
estat presentades pels centres corresponents. 

 
Vist el que disposa la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, 
de 12 d’abril, així com la resta de normes d’aplicació general. 
Vist el que disposa el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 
universitaris oficials. 
 
Vist l’article 226 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb 

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

http://www.uab.cat/doc/Informacio-sobre-nova-creacio-cursos-especialitzacio-220921
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Vist l'article 9.4 e) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, aprovada per acord de Consell de Govern de 2 de juny de 2021, pel que fa a les competències de la Comissió 
d'Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que haurà d'aprovar el Consell de Govern 

sobre la creació, modificació i extinció d’estudis de grau i màsters, tant oficials com a propis, i de diplomes de 
postgrau. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent, 
es presenta a la Comissió d’Afers Acadèmics de la UAB la següent: 
 

ACORDS 
 

Primer. Informar favorablement sobre la extinció dels títols de màster universitaris: 

• Electroquímica, Ciència i Tecnologia  
• Erasmus Mundus en Enginyeria Fotònica, Nanofotònica i Biofotònica / European Master in Photonics 
Engineering Nanophotonics and Biophotonics  

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

   
Acord 078/2021, de 22 de setembre de 2021 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 

Vista la proposta de la vicerectora d’Estudis i Innovació Docent d’aprovació de l’oferta d’activitats de reconeixement 
acadèmic en crèdits per a la participació en activitats universitàries culturals, esportives, de representació 
estudiantil, solidàries i de cooperació per al curs acadèmic 2021-2022. 
 

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

acadèmic 2021-2022. 
 
Vist l'article 12.8 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments 
universitaris oficials, que disposa que els estudiants podran obtenir reconeixement acadèmic en crèdits per la 

participació en activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació. 
 
Vist que els articles 89.1.b i 95 i següents del Text Refós de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis 
universitaris regulats de conformitat amb al Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, aprovat per l'acord del Consell 
de Govern de 2 de març de 2011, i les seves posteriors modificacions, que regulen el reconeixement de les activitats  

 
abans esmentades. 

Vist l'article 9.2 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 d'Afers Acadèmics. 
 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

Primer. Aprovar les activitats susceptibles de reconeixement acadèmic per al curs 2021.[Document] 

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

  

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

 

  
Acord 057/2021, de 23 de setembre de 2021, Comissió d'Economia i d'Organització 
 

http://www.uab.cat/doc/Aprovacio-activitats-donen-dret-reconeixement-academic-estudis-grau-curs-21-22--220921
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ACORDS 
 

Aprovació de l'acta de la sessió de 22 de juny de 2021. 
  

  

  
Acord 058/2021, de 23 de setembre de 2021, Comissió d'Economia i d'Organització 
 

Visat a proposta del gerent d’aplicació de la normativa relativa a la indemnització per despeses de viatges i dietes 
d’allotjament i manutenció. 
 
Atesa la necessitat d’actualitzar la normativa en matèria d’indemnització per dietes d’allotjament i de manutenció, 
així com per depeses de desplaçament incorregudes per motius laboral a un municipi diferent al del lloc de treball 

habitual de la UAB de data novembre de 2012 i modificada en data novembre de 2018. 
 
Vist l'article 17.1 lletres e) i f) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de 
Govern de la UAB pel que fa a les competències de la Comissió d’Economia i d’Organització en matèria en matèria 
econòmica i interpretar i desenvolupar els aspectes no previstos, d’acord amb els principis generals establerts 
respecte d’aquesta qüestió i pel que fa a l’aprovar i resoldre els assumptes derivats de l’aplicació de les normatives 

aprovades pel Consell de Govern en matèria d’administració i organització, i interpretar i desenvolupar els aspectes 
no previstos, d’acord amb els principis generals establerts respecte d’aquesta qüestió. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER. Aprovar proposta d’aplicació de la normativa relativa a la indemnització per despeses de viatges i dietes 
d’allotjament i manutenció. [Document]  

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

   
Acord 059/2021, de 23 de setembre de 2021 , Comissió d'Economia i d'Organització 
 

Vista la proposta del Vicerector d’Organització dels criteris d’accés a la formació organitzada per la Unitat de Formació 
i Desenvolupament Professional. 
 
Atesa la voluntat de la UAB d’homogeneïtzar processos i donar visibilitat a la formació dirigida a PDI i PAS.  

    
Vist l'article 17.1 lletra f) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB pel que fa a les competències de la Comissió d’Economia i d’Organització en matèria en matèria d’aprovar 
i resoldre els assumptes derivats de l’aplicació de les normatives aprovades pel Consell de Govern en matèria 
d’administració i organització, i interpretar i desenvolupar els aspectes no previstos, d’acord amb els principis 

generals establerts respecte d’aquesta qüestió. 
 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER. Aprovar els criteris d’accés a la formació organitzada per la Unitat de Formació i Desenvolupament 
Professional [Document]. 
 
SEGON. Encarregar al Vicerector d’Organització el seguiment l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
  

   
Acord 060/2021, de 23 de setembre de 2021 , Comissió d'Economia i d'Organització 
 

Vista la proposta d’aprovació de les modificacions de crèdit de data 3 de setembre de 2021. 

 
Vistes les modificacions de crèdit aprovades per acords de la Comissió d’Economia i d’Organització de data 18 de 
febrer, 10 de març , 22 d’abril , 22 de maig i de 22 de juny de 2021. 

http://www.uab.cat/doc/Aplicacio-normativa-relativa-indemnitzacio-despeses-viatge-dietes-allotjament-manutencio-230921
http://www.uab.cat/doc/Criteris-acces-formacio-gestionada-Unitat-Formacio-Desenvolupament-Professional-230921
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Vistos els articles 210 i 211 dels Estatuts de la UAB que preveuen que la UAB té un pressupost anual, únic, públic i 
equilibrat que conté tots els ingressos previsibles i la totalitat de les despeses estimades al llarg de l’exercici 

econòmic i que el pressupost anirà acompanyat de les seves bases d’execució. 
 
Vistos els article 6 i 9 de les Bases d’execució del pressupost de la UAB pel 2021 aprovat per Acord de Consell de 
Govern de 28 d’abril de 2021 pel que fa a les modificacions de crèdit els quals preveuen que són les alteracions de 
les partides pressupostàries aprovades inicialment, i que aquestes poden provenir de transferències de crèdit entre 
diverses partides i articles, traspàs de crèdits entre diversos centres de cost i traspàs de crèdit entre diversos centres 

de cost.  
 
Vist l'article 17.1 lletra a) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB pel que fa a les competències de la Comissió d’Economia i d’Organització en matèria d’instruccions per al 
seguiment i la gestió del pressupost. 

 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER. Aprovar les modificacions de crèdit en data 3 de setembre de 2021. [Document]. 
 
SEGON. Encarregar al gerent i a la vicegerent d’Economia l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
  

   

Acord 061/2021, de 23 de setembre de 2021 , Comissió d'Economia i d'Organització 
 

Vist l’acord del Consell de Govern de 13 de desembre de 2017 mitjançant el qual es va aprovar la simplificació del 
procediment d’aprovació de despeses pluriennals en el sentit que el Consell Social va autoritzar al gerent l’aprovació 
de la despesa pluriennal del pressupost genèric pel procediment d’adjudicació procedent fins a un pressupost base 

de licitació màxim de 200.000€ i amb l’obligació d’informar semestralment al Consell Social de totes les operacions 
dutes a terme en el transcurs del semestre de l’exercici social en curs. 
 
Vista la relació de de les licitacions amb despesa pluriennal amb un pressupost base de licitació màxim de 200.000€ 
corresponents al primer semestre de 2021.  
 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER. Informar favorablement la relació de licitacions amb despesa pluriennal amb un pressupost base de licitació 
fins a un import màxim de 200.000€ corresponents al primer semestre de 2021. 
 
SEGON. Elevar aquest a acords al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències. 
 

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

   
Acord 062/2021, de 23 de setembre de 2021 , Comissió d'Economia i d'Organització 
 

Vist el Certificat del vicerector d’Economia d’existència de crèdit suficient per atendre l’aprovació de la despesa per 
a la contractació de l’acord marc núm. consu-18/2021 d’homologació de proveïdors per al subministrament de 
mobiliari de la UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA. 
 
Vist el que estableix la base d’execució 22 del pressupost de la UAB per al 2021, aprovat per Acord consell de Govern 

de 28 d’abril de 2021. 
 
Vist el que disposen els articles 47 i 47 bis i 73,2 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària 
pel que fa als compromisos de despeses de caràcter pluriennal i l’existència de crèdit pressupostari suficient per 
atendre-les. 

 
Vist el que disposa l’article 116.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, el qual 

estableix literalment: “Asimismo, deberá incorporarse el certificado de existencia de crédito o, en el caso de 

http://www.uab.cat/doc/Aprovacio-modificacions-credit3setembre2021-230921
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entidades del sector público estatal con presupuesto estimativo, documento equivalente que acredite la existencia 
de financiación, y la fiscalización previa de la intervención, en su caso, en los términos previstos en la Ley 47/2003, 
de 26 de noviembre, General Presupuestaria”. 

 
Vist l'article 17.2 lletra e)   de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, pel que fa al procediment d’aprovació de despeses pluriennals. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER. Aprovar la proposta de despeses pluriennals corresponent a la contractació de l’acord marc núm. consu-

18/2021 d’homologació de proveïdors per al subministrament de mobiliari de la UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE 
BARCELONA. 

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

   
Acord 063/2021, de 23 de setembre de 2021 , Comissió d'Economia i d'Organització 
 

Vist el Certificat del vicerector d’Economia d’existència de crèdit suficient per atendre la despesa per a la contractació 
núm. consu-37/2021 de serveis de neteja del Servei d’Activitat Física de la UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE 
BARCELONA. 
 
Vist el que estableix la base d’execució 22 del pressupost de la UAB per al 2021, aprovat per Acord consell de Govern 
de 28 d’abril de 2021. 

 
Vist el que disposen els articles 47 i 47 bis i 73,2 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària 
pel que fa als compromisos de despeses de caràcter pluriennal i l’existència de crèdit pressupostari suficient per 
atendre-les. 
 
Vist el que disposa l’article 116.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, el qual 

estableix literalment: “Asimismo, deberá incorporarse el certificado de existencia de crédito o, en el caso de 
entidades del sector público estatal con presupuesto estimativo, documento equivalente que acredite la existencia 
de financiación, y la fiscalización previa de la intervención, en su caso, en los términos previstos en la Ley 47/2003, 
de 26 de noviembre, General Presupuestaria”. 
 
Vist l'article 17.2 lletra e) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, pel que fa al procediment d’aprovació de despeses pluriennals. 

 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER. Aprovar la proposta de despeses pluriennals corresponent a la contractació número Consu-18/2021 de 
serveis de neteja del Servei d’Activitat Física de la UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA. 
 
SEGON. Elevar aquest acord al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències. 

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

  

 
I.3.3. Comissió de Personal Acadèmic 

[tornar a l’índex] 

  
 
Acord 051/2021, de 21 de setembre de 2021 , Comissió de Personal Acadèmic 
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ACORDS 
 

Aprovar l'acta de la sessió de 20 de juliol de 2021. 
  
   
Acord 052/2021, de 21 de setembre 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 el conveni signat entre la Universitat Autònoma de Barcelona i l’Institut Català de la Salut, de 15 de març de 
2002. 
 
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. 
 
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 053/2021, de 21 de setembre 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 
 

http://www.uab.cat/doc/Aprovacio-concursos-PDI-permanent-210921
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PRIMER.- Aprovar, si escau, la convocatòria de concursos per a la contractació de personal docent investigador 
temporal.[Document] 
 

SEGON.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d’aquest acord 
  
  
Acord 054/2021, de 21 de setembre de 2021 , Comissió de Personal Acadèmic 
 
Vistos els articles 33, 55 i 69 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats que contenen les 

disposicions relatives a l’avaluació del professorat i les seves retribucions i l’article 72 de la Llei 1/2003, de 19 de 
febrer, d'Universitats de Catalunya, que regula les retribucions addicionals.  
 
Vistes les funcions de l’Agència per a la Qualitat dels Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya), que per 
encàrrec del Departament responsable d’universitats, elabora el marc per a un model d’avaluació docent de les 

universitats públiques catalanes, a partir del qual cada Universitat ha d’elaborar un manual propi d’avaluació docent 
del professorat. 

 
Vist l'article 5 de la Guia d’Avaluació de l’Activitat docent del professorat de la UAB, aprovada per l’acord del Consell 
de Govern de 23 de març de 2017 que preveu que la Comissió de Personal Acadèmic es agent de l’avaluació i li 
correspon l’avaluació de l’activitat docent del professorat.  
 
Vist l'article 18.1 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a les 

competències de la Comissió de Personal Acadèmic pel que fa a l’avaluació del personal acadèmic.  
 
Vistos els expedients relacionats amb els recursos presentats que es troben a l'espai Nébula (CPA_AAD: reunió 21-
09-2021). 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 
ACORDS 
 
Primer.- Informar desfavorablement els recursos presentats a la resolució desfavorable d’avaluació i elevar aquests 
informes al rector. 
Segon.- Encarregar a la vicerectora de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment d’aquest acord. 
  

  
Acord 055/2021, de 21 de setembre de 2021 , Comissió de Personal Acadèmic 
 
Vist el títol VI del Reglament de Personal Acadèmic de la UAB, aprovat per acord del Consell de Govern de data 17 
de novembre de 2010 i modificat per darrera vegada el dia 17 de març de 2021, el qual estableix la regulació dels 
col·laboradors i les col·laboradores de docència, entesos com a professionals que desenvolupen la seva activitat 
professional fora de l’àmbit acadèmic de la UAB i que col·laboren ocasionalment o permanentment amb la Universitat 

de forma desinteressada mitjançant la realització d’activitats docents, i sense tenir vinculació laboral amb la 

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

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentats del reconeixement com a col·laboradors docents en les diverses modalitats 
previstes al Reglament de Personal Acadèmic dels professionals. [Document] 
 

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

  

http://www.uab.cat/doc/Aprovacio-concursos-PDI-temporal-210921
http://www.uab.cat/doc/AssumptesTramit-colaboradors-docents-210921
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I.3.4. Comissió de Recerca, Transferència i Innovació  
[tornar a l’índex] 

 

  
Acord 001/2021, de 9 de setembre de 2021 , Comissió de Recerca, Transferència i Innovació 
 

Ates els criteris generals establerts en l’acord de la Comissió d’investigació en data 25 d’octubre de 2018 per a la 
re-assignació de les places de Tècnics de Suport a la Recerca del programa del Vicerectorat de Recerca i de 

Transferència  
 
Vistes les bases de l’esmentada convocatòria.  
 

Vist l'article 25.1.a) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 2 de juny de 2021, pel que fa a les 
competències de la Comissió de Recerca, Transferència i Innovació, que estableix que li correspon aprovar i resoldre 

les convocatòries de recerca, de transferència de coneixements i de tecnologia en el marc legal vigent 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la convocatòria de reassignació del programa TSR de maig de 2021. [Document] 
 
SEGON.- Encarregar als vicerectors de Recerca i de Transferència, i d’Innovació i de Projectes Estratègics l'execució 

i el seguiment d’aquests acords.  
 
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries 

per a fer-los efectius 
  

   
Acord 002/2021, de 9 de setembre de 2021 , Comissió de Recerca, Transferència i Innovació 
 

Vista la proposta dels vicerectors de Recerca i de Transferència i d’Innovació i de Projectes Estratègics. 
 

Atesa la proximitat de la publicació de la propera convocatòria d’ajuts destinats a universitats, centres de recerca i 
fundacions hospitalàries per contractar personal investigador novell per a l’any 2022 (FI-DGR). 
 
Atès que habitualment les bases reguladores de la convocatòria estableixen que l’AGAUR ha de validar el 
procediment de priorització de les institucions. 
 
Atesa la proposta de criteris de priorització presentada per l’Àrea de Gestió de la Recerca (document 1). 

  

Vistos els articles 95 i següents de la Normativa de la UAB en matèria d’investigació, aprovada per Acords del Consell 
de Govern de 30 de gener de 2020 Vist l'article 25.1.a) de la Normativa de creació, composició i funcions de les 
comissions del Consell de Govern de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 2 
de juny de 2021, pel que fa a les competències de la Comissió de Recerca, Transferència i Innovació, que estableix 
que li correspon aprovar i resoldre les convocatòries de recerca, de transferència de coneixements i de tecnologia 

en el marc legal vigent 
  
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar els criteris de priorització de les beques FI-DGR per al 2022.[Document] 
 
SEGON.- Encarregar als vicerectors de Recerca i de Transferència, i d’Innovació i de Projectes Estratègics l'execució 

i el seguiment d’aquests acords.  

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

http://www.uab.cat/doc/Aprovacio-si-sescau-de-reassignacio-una-placa-TSR-090921
http://www.uab.cat/doc/Aprovacio-criteris-prioritzacio-aplicables-convocatoria-contractes-predoctorals-090921
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Acord 003/2021, de 9 de setembre de 2021 , Comissió de Recerca, Transferència i Innovació 
 

Vista la proposta dels vicerectors de Recerca i de Transferència i d’Innovació i de Projectes Estratègics 
 

Atès que l’Equip de Govern ha considerat l’oportunitat de mantenir la Convocatòria d’ajuts per a estades de curta 
durada a l’estranger per als/les becaris/es de les convocatòries PIF UAB  
 
Vistes les bases de l’esmentada convocatòria establertes al document 1. 
 
Vist l'article 25.1.a) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 2 de juny de 2021, pel que fa a les 

competències de la Comissió de Recerca, Transferència i Innovació, que estableix que li correspon aprovar i resoldre 

les convocatòries de recerca, de transferència de coneixements i de tecnologia en el marc legal vigent 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la Convocatòria d’ajuts per a estades de curta durada a l’estranger per a l’any 2022 per als/les 
becaris/es de les convocatòries PIF UAB.[Document] 

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

   
Acord 004/2021, de 9 de setembre de 2021 , Comissió de Recerca, Transferència i Innovació 
 

Vista la proposta dels vicerectors de Recerca i de Transferència i d’Innovació i de projectes Estratègics on proposen 
l’informe favorable de la sol·licitud d’investigadors vinculats a la universitat. 
Ates que es vol proposar favorablement la sol·licitud de reconeixement d’investigadors vinculats, d’acord amb el 
llistat que s’adjunta com a document 1.  
 
Vist l'article 25.1.a) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 2 de juny de 2021, pel que fa a les 

competències de la Comissió de Recerca, Transferència i Innovació, que estableix que li correspon aprovar i resoldre 
les convocatòries de recerca, de transferència de coneixements i de tecnologia en el marc legal vigent 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Informar favorablement la sol·licitud de reconeixement d’investigadors vinculats. [Document] 
 

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

  

  
Acord 005/2021, de 9 de setembre de 2021 , Comissió de Recerca, Transferència i Innovació 
 

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

d’activitat investigadora de personal acadèmic a CERS/Instituts.  
Atès que es vol modificar les adscripcions d’alguns investigadors, d’acord amb el llistat que s’adjunta com a 
document 1. 

http://www.uab.cat/doc/Aprovacio-convocatoria-estades-breus-estranger-contractes-personal-Investigador-UAB-PIF-090921
http://www.uab.cat/doc/Informe-favorable-DE-solicitud-reconeixement-investigadors-vinculats-universitat-IVU-090921
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Vist l'article 25.1.a) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 2 de juny de 2021, pel que fa a les 

competències de la Comissió de Recerca, Transferència i Innovació, que estableix que li correspon aprovar i resoldre 
les convocatòries de recerca, de transferència de coneixements i de tecnologia en el marc legal vigent 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

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

 
SEGON.- Encarregar als vicerectors de Recerca i de Transferència, i d’Innovació i de Projectes Estratègics l'execució 

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

  

  
Acord 006/2021, de 9 de setembre de 2021 , Comissió de Recerca, Transferència i Innovació 
 

Atesa la convocatòria aprovada per la Comissió d’Investigació en data 15 d’abril de 2021 d’ajuts a la publicació de 
revistes científiques de recerca (REV2021-2024)  
 
 

Vist l'article 25.1.a) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 2 de juny de 2021, pel que fa a les 

competències de la Comissió de Recerca, Transferència i Innovació, que estableix que li correspon aprovar i resoldre 
les convocatòries de recerca, de transferència de coneixements i de tecnologia en el marc legal vigent 
 
Vist el breu informe per a la Comissió de Recerca, Transferència i Innovació sobre els resultats de la convocatòria, 
segons document 1 

  
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar l’informe sobre valoració de les al·legacions.[Document] 
 
SEGON.- Augmentar el pressupost contra la partida pressupostària en 6.157,21 €, passant de 81.000 euros a 
87.157,21 €.  

 

TERCER.- Aprovar la resolució definitiva de la Convocatòria d’ajuts a la publicació de revistes científiques de recerca 
(REV2021-2024). [Document] 
  
QUART.- Encarregar als vicerectors de Recerca i de Transferència, i d’Innovació i de Projectes Estratègics l'execució 
i el seguiment d’aquests acords.  

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

  

  
Acord 007/2021, de 9 de setembre de 2021 , Comissió de Recerca, Transferència i Innovació 
 

Vista la sol·licitud presentada pel doctor Manuel Valiente dirigida a la vicerectora de Recerca i de Transferència de 

la UAB en relació amb la creació i participació de la UAB en una empresa denomindada ‘DENTALYTICS, S.L.’ dedicada 

al desenvolupament i optimització de l’agent blanquejant de dents protegits mitjançant patent.  
 

http://www.uab.cat/doc/Aprovacio-adscripcions-desascripcions-personal-investigador-centres-instituts-recerca--090921
http://www.uab.cat/doc/Aprovar-informe-sobre-valoracio-allegacions-090921
http://www.uab.cat/doc/Aprovar-resolucio-definitiva-Convocatoria-ajuts-publicacio-revistes-cientifiques-090921
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Atès l’informe de l’Oficina de Valorització i Patents sobre l’objecte a transferir i la seva protecció, així com l’adequació 
per a ser transferit a “DENTALYTICS, S.L.”. 
  

Atès que el comitè ad hoc es reuneix en data [...] el qual haurà d’emetre informe preliminar en què es valora la 
proposta presentada.  
 
Vistos els articles 95 i següents de la Normativa de la UAB en matèria d’investigació, aprovada per Acords del Consell 
de Govern de 30 de gener de 2020.  
 

El vicerector de Recerca i de Transferència de la UAB eleva a la Comissió de Recerca, Transferència i Innovació de 
la UAB, l’informe preliminar i realitza la següent 
 

ACORDS 
 

Primer.- Emetre proposta favorable per aprovar la participació de la Universitat Autònoma de Barcelona en el capital 
social de l’empresa “DENTALYTICS, S.L.” a través de la subscripció de 300 participacions social, per valor de 300 €, 
equivalents al 10% del capital social per part de l’entitat instrumental creada amb aquesta finalitat (UABFIRMS, 
S.L.U.), en els termes establerts a l’informe preliminar sobre la proposta emesa pel comitè ad-hoc, reconeixent-ne 
a “DENTALYTICS, S.L.” la condició d’empresa de base tecnològica de la Universitat Autònoma de Barcelona.  

 
Segon.- Comunicar l’anterior acord al Consell Social i elevar les actuacions a aquest òrgan perquè pugui emetre, si 
escau, l’informe escaient.  
 
Tercer.- Encarregar al vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
 

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

  

Acord 008/2021, de 9 de setembre de 2021 , Comissió de Recerca, Transferència i Innovació 
 

Vista la sol·licitud presentada per la doctora Diana Marré dirigida a la vicerector de Recerca i de Transferència de la 
UAB en relació amb la creació i participació de la UAB en una empresa denominada ‘INARI, S.L.’ dedicada a la 
orientació, acompanyament, formació especialitzada, Assessorament i consultoria a personal sanitari que treballa 

en processos reproductius, així, com, al personal dedicat a la criança de nens i adolescents.  
 
Atès l’informe de l’Oficina de Valorització i Patents sobre l’objecte a transferir i la seva protecció, així com l’adequació 
per a ser transferit a “INARI, S.L.”.. 
  
Atès que el comitè ad hoc es reuneix en data [...] el qual haurà d’emetre informe preliminar en què es valora la 

proposta presentada.  
 
Vistos els articles 95 i següents de la Normativa de la UAB en matèria d’investigació, aprovada per Acords del Consell 
de Govern de 30 de gener de 2020.  

 
El vicerector de Recerca i de Transferència de la UAB eleva a la Comissió de Recerca, Transferència i Innovació de 
la UAB, l’informe preliminar i realitza la següent 
 

ACORDS 
 

Primer.- Emetre proposta favorable per aprovar la participació de la Universitat Autònoma de Barcelona en el capital 
social de l’empresa “INARI, S.L.” a través de la subscripció de 500 participacions social, per valor de 500 €, 
equivalents al 10% del capital social per part de l’entitat instrumental creada amb aquesta finalitat (UABFIRMS, 
S.L.U.), en els termes establerts a l’informe preliminar sobre la proposta emesa pel comitè ad-hoc, reconeixent-ne 
a “INARI, S.L.” la condició d’empresa de base tecnològica de la Universitat Autònoma de Barcelona.  
 

Segon.- Comunicar l’anterior acord al Consell Social i elevar les actuacions a aquest òrgan perquè pugui emetre, si 
escau, l’informe escaient.  
 

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

  
Acord 009/2021, de 9 de setembre de 2021 , Comissió de Recerca, Transferència i Innovació 
 

 

ACORDS 
 

PRIMER.- Informar favorablement el reconeixement de recerca i transferència al senyor Gerard Sisó, en els termes 
establerts als articles 5 i 6 de la normativa de la UAB sobre reconeixement d’activitats de recerca a l’empara de 
l’article 21.1 de la Llei 24/2015, de 24 de juliol.  
  
SEGON.- Elevar aquests acords al rector perquè exerceixi les seves funcions. 

  

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

  
Acord 010/2021, de 9 de setembre de 2021 , Comissió de Recerca, Transferència i Innovació 
 

 

ACORDS 
 

PRIMER.- Autoritzar el desenvolupament de les funcions de direcció del centre de recerca extern, d’acord la sol·licitud 
presentada per l’investigador.  

  

Investigador Departament Funcions Entitat acollida 
Rafael Escribano Física Direcció Divisió Tècnica Consorci Institut de Física d’Altes Energies 
Josep Lladós Canet Ciències de la Computació Director Consorci Centre de Visió per Computador 
Dimosthenis Karatzas Ciències de la Computació Consell de direcció Consorci Centre de Visió per 
Computador 

Fernando Vilariño Freire Ciències de la Computació Consell de direcció Consorci Centre de Visió per 
Computador 
  
SEGON.- Encarregar als vicerectors de Recerca i de Transferència, i d’Innovació i de Projectes Estratègics l'execució 
i el seguiment d’aquests acords.  
  
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries 

per a fer-los efectius. 
  

   

Acord 011/2021, de 9 de setembre de 2021 , Comissió de Recerca, Transferència i Innovació 
 

 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar els criteris de priorització per l’estabilització d’una plaça de professor Agregat o TU dels 
investigadors seleccionats del Programa Talent.[Document] 
 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment d’aquests acords. 

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

  

  

http://www.uab.cat/doc/Criteris-de-prioritzacio-merits-090921
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II.  Circulars, instruccions  
i altres resolucions d’àmbit general 

 
 
 

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

 
Instrucció  9bis/2021  del  gerent  de  la  UAB  per  la  qual  es  fixen  els  criteris d'aplicació de les mesures 
recollides a la Resolució SLT/2704/2021, de 2 de setembre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures 
en matèria de salut  pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de 

Catalunya. [Document] 
 

 
Instrucció 10/2021 del Consell de Govern de 30 de setembre de 2021 sobre planificació de la docència del 
curs 2021-2022 que modifica la instrucció 9/2021 aprovada al Consell de Govern de 8 de juliol de 2021 [Document] 
 
 
 
 

  

http://www.uab.cat/doc/Instruccio_2021_09bis
http://www.uab.cat/doc/Instruccio_2021_10
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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] 

 

Aquest apartat s'actualitzarà en el moment que es recuperi la informació després de l'atac informàtic a la UAB. 
  

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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IV.  Estructures bàsiques  
i participació en altres centres 

 
 
 

IV.1. Departaments 
[tornar a l’índex] 

 
Supressió de l'àrea de coneixement de Dret Eclesiàstic com a integrant del Departament de Dret Públic 
i Ciències Històrico-jurídiques, per acord del Consell de Govern 104/2021, de 30 de setembre. 
 
 

 
IV.2. Administració universitària  

[tornar a l’índex] 

 
Resolució del gerent, de 27 de setembre de 2021, per la qual es recataloga el lloc de treball de tècnic/a superior 
en matèria d’Igualtat (L05425), grup 1, CLT Q, en assessor/a en igualtat, grup 1, CLT I, especialitat “Igualtat”. 
 
Resolució del gerent, de 27 de setembre de 2021, per la qual es recataloga el lloc de treball de tècnic/a 

especialista de qualitat (L02525), grup 3, CLT L, en tècnic/a mitjà/ana, grup 2, CLT L, especialista “Qualitat”. 
 
Resolució del gerent, de 27 de setembre de 2021, per la qual es recataloga el lloc de treball de tècnic/a superior 
(L05755), grup 1, CLT E, en tècnic/a informàtic/a i de dades, grup 1, CLT O, especialitat “TIC”. 
 
Resolució del gerent, de 27 de setembre de 2021, per la qual es suprimeix de l’estructura orgànica vinculada 
a la Gerència el Laboratori d’Informació Geogràfica i Teledetecció (LIGIT) i s’adscriuen els llocs de treball de tècnic/a 

superior de suport a la recerca (F02601 i F04369), grup A1, nivell 22.2, a llocs addicionals de la Gerència. 
 
Resolució del gerent, de 27 de setembre de 2021, per la qual es modifiquen els llocs de treball que tot seguit 
es relacionen i adscriure’ls a llocs addicionals de la Gerència: 
 

• Adjunt/a a la Gerència per a la FUAB i la Formació Permanent (L05003), grup 1, CLT A. 

• Tècnic/a especialista (L00679), grup 3, CLT L, de la Unitat Docent de Sant Pau. 
• Auxiliar de serveis (L04477), grup 4, CLT P, del Centre de Biotecnologia Animal i Teràpia Gènica. 
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V.  Nomenaments  
i cessaments 

 
 
V.1. Equip de govern i equip de suport   

[tornar a l’índex] 

 
 

V.1.1. Cessaments  
 
Resolució de la rectora, de 7 de setembre de 2021, per la qual la senyora Maria Teresa Paramio Nieto cessa 

en el càrrec d’adjunta al vicerector de Relacions Internacionals. 
 
Resolució de la rectora, de 9 de setembre de 2020, per la qual el senyor Francisco Javier Lafuente cessa, a 
petició pròpia, en el càrrec de vicerector d’Innovació i de Projectes Estratègics. 
 

 

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

 
V.2.1. Nomenaments  
 

Resolució del rector, de 21 de setembre de 2021, per la qual nomena el senyor Juan Antonio Barceló Álvarez 
coordinador del Màster en Humanitats i Patrimoni Digitals de la Facultat de Filosofia i Lletres, amb efectes del dia 1 
de gener de 2021. 
  
Resolució del rector, de 21 de setembre de 2021, per la qual nomena la senyora Montserrat Capdevila Batet 

vicedegana d’Afers Acadèmics d’Estudis de Postgrau de la Facultat de Filosofia i Lletres, amb efectes del dia 7 de 
maig de 2021. 
  
Resolució del rector, de 21 de setembre de 2021, per la qual nomena la senyora Teresa Gutiérrez Rosado 
coordinadora de Nous Espais Docents de la Facultat de Psicologia, amb efectes del dia 1 de juny de 2021. 
  
Resolució del rector, de 21 de setembre de 2021, per la qual nomena el senyor Oscar Jané Checa vicedegà 
d’Afers Acadèmics d’Estudis de Grau de la Facultat de Filosofia i Lletres, amb efectes del dia 7 de maig de 2021. 
  
Resolució del rector, de 21 de setembre de 2021, per la qual nomena el senyor Juan Antonio Módenes 
Cabrerizo vicedegà de Qualitat i d’Innovació Docent de la Facultat de Filosofia i Lletres, amb efectes del dia 7 de 
maig de 2021. 
  
Resolució del rector, de 21 de setembre de 2021, per la qual nomena el senyor Jordi Nadal Tersa coordinador 
del Màster en Estudis Territorials i Planejament de la Facultat de Filosofia i Lletres, amb efectes del dia 1 de gener 
de 2021. 
  
Resolució del rector, de 21 de setembre de 2021, per la qual nomena la senyora Maria Isabel Pividori Gurgo 

coordinadora d’Estudis del Màster en Química Industrial i Introducció a la Recerca Química de la Facultat de Ciències 
amb efectes del dia 1 de setembre de 2021. 
  
Resolució del rector, de 21 de setembre de 2021, per la qual nomena el senyor Daniel Rico Camps coordinador 
d’Estudis de Grau en Història de l’Art de la Facultat de Filosofia i Lletres amb efectes del dia 1 de setembre de 2021. 
  
Resolució del rector, de 21 de setembre de 2021, per la qual nomena la senyora Alicia Roque Córdova 
coordinadora d’Estudis del Grau de Bioquímica de la Facultat de Biociències amb efectes del dia 1 de setembre de 
2021. 
  
Resolució del rector, de 21 de setembre de 2021, per la qual nomena la senyora Susagna Tubau Muntaña 
coordinadora de Mobilitat i de Pràctiques de la Facultat de Filosofia i Lletres, amb efectes del dia 7 de maig de 2021. 



BOUAB Núm. 198  -  Setembre / 2021     pàg. 32 
 

 

Butlletí Oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona 

  
Resolució del rector, de 27 de setembre de 2021, per la qual nomena el senyor Ignasi Fernandez Terricabras 
coordinador d’Estudis de Grau en Història de la Facultat de Filosofia i Lletres, amb efectes del dia 1 de setembre de 
2021. 
  
Resolució del rector, de 27 de setembre de 2021, per la qual nomena el senyor Albert Pèlachs Mañosa 

coordinador del Màster Universitari en Geoinformació de la Facultat de Filosofia i Lletres, amb efectes del dia 1 de 
setembre de 2021. 
  
Resolució del rector, de 27 de setembre de 2021, per la qual nomena el senyor Guillermo Serés Guillén 
coordinador d’Estudis de Grau en Llengua i Literatura Espanyoles de la Facultat de Filosofia i Lletres, amb efectes 

del dia 1 de setembre de 2021. 
  
Resolució per delegació del rector, de 22 de setembre de 2021, per la qual es nomena el senyor Mohammed 

Moussaoui coordinador adjunt d’Estudis del Grau en Bioquímica de la Facultat de Biociències, amb efectes del dia 
1 de setembre de 2021. 
  
Resolució per delegació del rector, de 27 de setembre de 2021, per la qual es nomena la senyora Maria del 
Mar Badia Martín coordinadora PIUNE dels Graus de la Facultat de Psicologia, amb efectes del dia 1 de gener de 
2021. 
  
Resolució per delegació del rector, de 27 de setembre de 2021, per la qual es nomena la senyora Ana Barajas 
Velez coordinadora de Pràctiques del Màster en Psicologia General Sanitària de la Facultat de Psicologia, amb efectes 
del dia 1 de gener de 2021. 
  
Resolució per delegació del rector, de 27 de setembre de 2021, per la qual es nomena el senyor Ramón 
Barnadas Rodríguez sotscoordinador dels Estudis de Grau en Logopèdia de la Facultat de Psicologia, amb efectes 
del dia 1 de gener de 2021. 
  
Resolució per delegació del rector, de 27 de setembre de 2021, per la qual es nomena la senyora Judit 
Castellà Mate coordinadora d’Estudis del Màster en Psicologia Jurídica Forense de la Facultat de Psicologia, amb 
efectes del dia 15 de setembre de 2021. 
  
Resolució per delegació del rector, de 27 de setembre de 2021, per la qual es nomena la senyora Gema 

Rubio Carbonero responsable de les Proves de Nivell de la Facultat de Traducció i d’Interpretació, amb efectes del 
dia 1 de juny de 2021. 
  
Resolució per delegació del rector, de 28 de setembre de 2021, per la qual es nomena el senyor Lluís 
Albarracín Gordo subcoordinador de les Pràctiques de Primària de la Facultat de Ciències de l’Educació, amb efectes 

del dia 1 de setembre de 2021. 
  
Resolució per delegació del rector, de 28 de setembre de 2021, per la qual es nomena la senyora Emilee 
Moore adjunta al Màster Universitari de Formació del Professorat de Secundària, especialitat Francès de la Facultat 

de Ciències de l’Educació, amb efectes del dia 15 de setembre de 2021. 
  
Resolució per delegació del rector, de 28 de setembre de 2021, per la qual es nomena la senyora Angelina 
Sánchez Martí coordinadora de Mobilitat d’Estudis de la Facultat de Ciències de l’Educació, amb efectes del dia 15 
de setembre de 2021. 
 

 
 

V.2.2. Cessaments  
 
Resolució del rector, de 21 de setembre de 2021, per la qual la senyora Anna Badia Perpinyà cessa com a 

vicedegana adjunta al degà per al Sistema de Garantia Intern de Qualitat (SGIQ) de la Facultat de Filosofia i Lletres, 
amb efectes del dia 19 d’octubre de 2020. 
  
Resolució del rector, de 21 de setembre de 2021, per la qual el senyor Félix Busqué Sánchez cessa com a 
coordinador d’Estudis del Màster en Química Industrial i Introducció a la Recerca Química de la Facultat de Ciències, 

amb efectes del dia 31 d’agost de 2021. 
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Resolució del rector, de 21 de setembre de 2021, per la qual la senyora Hortènsia Curell Gotor cessa com a 
vicedegana d’Ordenació dels Estudis de la Facultat de Filosofia i Lletres, amb efectes del dia 6 de maig de 2021 
  
Resolució del rector, de 21 de setembre de 2021, per la qual la senyora Anna Orriols Alsina cessa com a 
coordinadora d’Estudis de Grau en Història de l’Art de la Facultat de Filosofia i Lletres, amb efectes del dia 31 d’agost 

de 2021. 
  
Resolució del rector, de 21 de setembre de 2021, per la qual el senyor Albert Pèlachs Mañosa cessa com a 
secretari i vicedegà d’Economia, Infraestructures i Promoció de la Facultat de Filosofia i Lletres, amb efectes del dia 
6 de maig de 2021. 

  
Resolució del rector, de 21 de setembre de 2021, per la qual el senyor Josep Antoni Pérez Pons cessa com 
a coordinador d’Estudis del Grau de Bioquímica de la Facultat de Biociències, amb efectes del dia 31 d’agost de 

2021. 
  
Resolució del rector, de 21 de setembre de 2021, per la qual el senyor Manuel Santirso Rodríguez cessa 
com a vicedegà de Comunitat Universitària, Ocupabilitat, Mobilitat i Internacionalització de la Facultat de Filosofia i 

Lletres, amb efectes del dia 6 de maig de 2021 
  
Resolució del rector, de 27 de setembre de 2021, per la qual el senyor Bernat Hernández cessa com a 
coordinador d’Estudis de Grau en Història de la Facultat de Filosofia i Lletres, amb efectes del dia 31 d’agost de 
2021. 
  

Resolució del rector, de 27 de setembre de 2021, per la qual el senyor Jordi Nadal Tersa cessa com a 
coordinador del Màster Universitari en Geoinformació de la Facultat de Filosofia i Lletres, amb efectes del dia 31 
d’agost de 2021. 
  
Resolució del rector, de 27 de setembre de 2021, per la qual el senyor Juan Rodríguez Rodríguez cessa com 

a coordinador d’Estudis de Grau en Llengua i Literatura Espanyoles de la Facultat de Filosofia i Lletres, amb efectes 
del dia 31 d’agost de 2021. 

  
Resolució per delegació del rector, de 22 de setembre de 2021, per la qual el senyor Josep Antoni Biosca 
Vaqué cessa com a coordinador adjunt d’Estudis del Grau en Bioquímica de la Facultat de Biociències, amb efectes 
del dia 31 d’agost de 2021. 
  
Resolució per delegació del rector, de 27 de setembre de 2021, per la qual la senyora Montserrat Franquesa 
Godia cessa com a responsable de les Proves de Nivell de la Facultat de Traducció i d’Interpretació, amb efectes del 
dia 31 de maig de 2021. 
  
Resolució per delegació del rector, de 28 de setembre de 2021, per la qual la senyora Maria Dolors 
Masats Viladoms cessa com a adjunta al Màster Universitari de Formació del Professorat de Secundària, 
especialitat Francès de la Facultat de Ciències de l’Educació, amb efectes del dia 14 de setembre de 2021. 
  
Resolució per delegació del rector, de 28 de setembre de 2021, per la qual la senyora Laia Viladot Vallverdú 
cessa com a coordinadora de Mobilitat d’Estudis de la Facultat de Ciències de l’Educació, amb efectes del dia 14 de 
setembre de 2021. 
 

 
 

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

 
V.3.1. Nomenaments  
 

Resolució del rector, de 14 de setembre de 2021, per la qual nomena la senyora Laia Viladot Vallverdú 
directora del Departament de Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal amb efectes del dia 15 de setembre 
de 2021. 
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Resolució del rector, de 21 de setembre de 2021, per la qual nomena el senyor Hesham Abu-Sharar 
coordinador de Professorat de l’Àmbit de Matèries Instrumentals i Teòriques del Departament de Traducció i 
d’Interpretació i d’Estudis de l’Àsia Oriental, amb efectes del dia 1 de març de 2021. 
  
Resolució del rector, de 21 de setembre de 2021, per la qual nomena la senyora Maria Dolors Masats 
Viladoms directora del Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials amb efectes 
del dia 15 de setembre de 2021. 
  
Resolució del rector, de 21 de setembre de 2021, per la qual nomena el senyor Joaquim Sala Sanahuja 
coordinador de Professorat de l’Àmbit de Primeres Llengües 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 27 de setembre de 2021, per la qual nomena el senyor F. Xavier Alvarez Calafell 
coordinador Pla Docent i Promoció Departament del Departament de Física, amb efectes del dia 1 de setembre de 

2021. 
  
Resolució del rector, de 27 de setembre de 2021, per la qual nomena el senyor Carles Navau Ros coordinador 
del Doctorat de Física del Departament de Física, amb efectes del dia 1 de setembre de 2021. 
  
Resolució per delegació del rector, de 15 de setembre de 2021, per la qual es nomena el senyor Albert 
Casals Ibáñez coordinador de la Unitat de Didàctica de la Música del Departament de Didàctica de l’Expressió 

Musical, Plàstica i Corporal, amb efectes del dia 15 de setembre de 2021. 
  
Resolució per delegació del rector, de 15 de setembre de 2021, per la qual es nomena el senyor Tomás 
Peire Fernández coordinador de la Unitat de Didàctica de l’Educació Corporal del Departament de Didàctica de 
l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal, amb efectes del dia 15 de setembre de 2021. 
  
Resolució per delegació del rector, de 27 de setembre de 2021, per la qual es nomena el senyor Bernat 

Hernández coordinador dels Treballs de Fi de Grau (TFG) del Departament d’Història Moderna i Contemporània, 
amb efectes del dia 1 de setembre de 2021. 
 

 

V.3.2. Cessaments  
 
Resolució del rector, de 14 de setembre de 2021, per la qual la senyora Maria Montserrat Rifà Valls cessa 
com a directora del Departament de Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal, amb efectes del dia 14 de 

setembre de 2021. 
  
Resolució del rector, de 21 de setembre de 2021, per la qual el senyor Antoni Santisteban Fernández cessa 
com a director del Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials, amb efectes del 
dia 14 de setembre de 2021. 
  
Resolució del rector, de 27 de setembre de 2021, per la qual el senyor Jordi Mompart Penina cessa com a 

coordinador del Doctorat de Física del Departament de Física, amb efectes del dia 31 d’agost de 2021. 
  
Resolució del rector, de 27 de setembre de 2021, per la qual el senyor Francesc Pi Vila cessa com a 
coordinador de Laboratoris Docents i Promoció Departament del Departament de Física, amb efectes del dia 31 
d’agost de 2021. 
  
Resolució per delegació del rector, de 15 de setembre de 2021, per la qual la senyora Spei Macià Fàbrega 
cessa com a coordinadora de la Unitat de Didàctica de l’Educació Corporal del Departament de Didàctica de 
l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal, amb efectes del dia 14 de setembre de 2021. 
  
Resolució per delegació del rector, de 15 de setembre de 2021, per la qual la senyora Laia Viladot Vallverdú 

cessa com a coordinadora de la Unitat de Didàctica de la Música del Departament de Didàctica de l’Expressió Musical, 
Plàstica i Corporal, amb efectes del dia 14 de setembre de 2021. 
  
Resolució per delegació del rector, de 27 de setembre de 2021, per la qual el senyor Josep Puigsech Farràs 
cessa com a coordinador dels Treballs de Fi de Grau (TFG) del Departament d’Història Moderna i Contemporània, 

amb efectes del dia 31 d’agost de 2021. 
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V.4. Representació en altres institucions   
[tornar a l’índex] 

 

V.4.1. Nomenaments  
 
Resolució del rector, de 6 de setembre de 2021, per la qual designa, en virtut dels acords presos en la reunió 
de la comissió Dones i Ciència, del Consell Interuniversitari de Catalunya, de 28 de maig de 2021, les persones 
representants a les comissions de seguiment del Conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de 

Catalunya mitjançant l’Institut Català de les Dones, el Departament d’Empresa i Coneixement, el Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies i les universitats catalanes per a la implantació d’un procediment excepcional de 
canvi d’estudis universitaris oficials de grau aplicable a l’alumnat víctima d’assetjament sexual, per raó de sexe, per 
raó de l’orientació sexual, la identitat de gènere o l’expressió de gènere, signat el mes de maig de 2021, i el Conveni 

de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de la Presidència i 
el Departament d’Empresa i Coneixement, i les universitats catalanes per a la implantació d’un procediment 
excepcional de canvi d’estudis, signat el mes de gener de 2019, segons es detalla: 

 
1. En el primer torn rotatori, la senyora Isabel Galán Mañas, vicerectora d’Alumnat i d’Ocupabilitat, i 

representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Comissió d’Accés i Afers Estudiantils del Consell 
Interuniversitari de Catalunya, amb efecte del dia 1 de setembre de 2021. 

 
2. En el segon torn rotatori, la senyora Esther Zapater Duque, secretària general, i representant de la 

Universitat Autònoma de Barcelona a la Comissió Dones i Ciència del Consell Interuniversitari de Catalunya, 

amb efecte del dia 1 de setembre de 2021. 

 
 

V.4.2. Cessaments  
 
Resolució de la rectora, de 7 de setembre de 2021, per la qual la senyora Maria Teresa Paramio Nieto cessa 
en el càrrec d’adjunta al vicerector de Relacions Internacionals. 
 
Resolució de la rectora, de 9 de setembre de 2020, per la qual el senyor Francisco Javier Lafuente cessa, a 

petició pròpia, en el càrrec de vicerector d’Innovació i de Projectes Estratègics. 
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VI.  Convocatòries  
i resolucions de places 

 
 
VI.1. Personal acadèmic i personal investigador en formació 

[tornar a l’índex] 

 

VI.1.1. Convocatòries  
 
Resolució del rector, de 28 d’octubre de 2021, per la qual es convoca concurs públic per l’accés a una plaça 
d’agregat o agregada en règim de contracte laboral, segons es detalla (DOGC núm. 8518, de 7 d’octubre de 2021): 

 

Nombre de places: 1 

Referència: AL/21/504 

Identificador de la plaça: AAG00521 

Categoria de la plaça: Professor Agregat 

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

Àrea de coneixement: Història antiga 

Perfil docent: Paisatge i territori 

Perfil investigador: Paisatge i explotació de recursos al món urbà 

 
Resolució del rector, de 28 de setembre de 2021, per la qual es convoca concurs públic per l’accés a una plaça 
de cossos docents universitaris de la categoria de professor o professora titular d’universitat, destinada a personal 

investigador doctor que hagi finalitzat el Programa Ramon y Cajal i hagi obtingut el certificat I3, segons es detalla 
(BOE núm. 240, de 7 d’octubre de 2021): 
 

Nombre de places: 1 

Referència: TU/21/80 

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 Analysis and 
Recognition 

 
Resolució del rector, de 28 de setembre de 2021, per la qual es convoquen concursos públics per l’accés a 
places de cossos docents universitaris de professor o professora titular d’universitat, segons es detalla (BOE núm. 
240, de 7 d’octubre de 2021): 

 

Nombre de places: 1 

Referència: TU/21/47 

Identificador de la plaça: AAG00051 

Categoria de la plaça: Professor Titulat d’Universitat 

Departament: Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia 

Àrea de coneixement: Antropologia física 

Perfil docent: Salut i Ambient (Grau de Biologia) 

Perfil investigador: Antropologia molecular i de poblacions 

 

Nombre de places: 1 

Referència: TU/21/48 

Identificador de la plaça: AAG00038 

Categoria de la plaça: Professor Titular d’Universitat 

Departament: Bioquímica i Biologia Molecular 

Àrea de coneixement: Bioquímica i biologia molecular 

Perfil docent: 
Bioquímica metabòlica, Grau de Medicina, 
primer curs 
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Perfil investigador: 
Degradació de l’ADN i mecanismes de 
resistència en glioblastoma 

 

Nombre de places: 1 

Referència: TU/21/49 

Identificador de la plaça: AAG00393 

Categoria de la plaça: Professor Titular d’Universitat 

Departament: Bioquímica i Biologia Molecular 

Àrea de coneixement: Bioquímica i biologia molecular 

Perfil docent: 
Genòmica, proteòmica, i interactòmia (Grau 
de Biotecnologia, 3er curs) 

Perfil investigador: 
Estructura, funció i regulació del subtipus 

somàtics de la histona H1 a mamífers 

 

Nombre de places: 1 

Referència: TU/21/50 

Identificador de la plaça: AAG00240 

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: Bases de dades (GEI) 

Perfil investigador: 
Modelat de dades heterogènies per sistemes 
intel·ligents de suport biomèdic 

 

Nombre de places: 1 

Referència: TU/21/51 

Identificador de la plaça: AAG00389 

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: Informàtica avançada (GGA) 

Perfil investigador: 
Sistemes intel·ligents de suport a la salut 
utilitzant visió per computador 

 

Nombre de places: 1 

Referència: TU/21/52 

Identificador de la plaça: AAG00390 

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: Bases de dades (GEI) 

Perfil investigador: 
Graph based approach on Document Image 
Analysis and Recognition 

 

Nombre de places: 1 

Referència: TU/21/53 

Identificador de la plaça: AAG00333 

Categoria de la plaça: Professor Titular d’Universitat 

Departament: 
Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències 
Experimentals 

Àrea de coneixement: Didàctica de la matemàtica 

Perfil docent: 
Aprenentatge de les matemàtiques i 
currículum (1020561) 

Perfil investigador: 
Coneixements i competències professionals 
del professorat de matemàtiques 

 

Nombre de places: 1 

Referència: TU/21/56 
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Identificador de la plaça: AAG00097 

Categoria de la plaça: Professor Titular d’Universitat 

Departament: Filologia Espanyola 

Àrea de coneixement: Llengua espanyola 

Perfil docent: Sintaxi de l’espanyol, l’oració simple 

Perfil investigador: Sintaxi teòrica, la noció de cicle (fase) sintàctic 

 

Nombre de places: 1 

Referència: TU/21/57 

Identificador de la plaça: AAG00294 

Categoria de la plaça: Professor Titular d’Universitat 

Departament: Filologia Espanyola 

Àrea de coneixement: Llengua espanyola 

Perfil docent: Gramàtica històrica de l’espanyol 

Perfil investigador: 
Morfologia històrica: processos de 
gramaticalització i lexicalització 

 

Nombre de places: 1 

Referència: TU/21/58 

Identificador de la plaça: AAG00088 

Categoria de la plaça: Professor Titular d’Universitat 

Departament: Filologia Catalana 

Àrea de coneixement: Filologia catalana 

Perfil docent: Gèneres literaris i societat contemporània 

Perfil investigador: Història del teatre català 

 

Nombre de places: 1 

Referència: TU/21/62 

Identificador de la plaça: AAG00330 

Categoria de la plaça: Professor Titular d’Universitat 

Departament: Matemàtiques 

Àrea de coneixement: Anàlisi matemàtica 

Perfil docent: 
Anàlisi matemàtica (assignatura 100094 del 
Grau de Matemàtiques) 

Perfil investigador: 
Anàlisi harmònica i teoria geomètrica de la 
mesura 

 

Nombre de places: 1 

Referència: TU/21/63 

Identificador de la plaça: AAG00005 

Categoria de la plaça: Professor Titular d’Universitat 

Departament: Matemàtiques 

Àrea de coneixement: Matemàtica aplicada 

Perfil docent: 
Mètodes numèrics (assignatura 100097 del 

Grau de Matemàtiques) 

Perfil investigador: 

Integració numèrica de sistemes d’equacions 
en derivades parcials hiperbòliques amb 
aplicació a la dinàmica de fluids newtonians i 
relativistes compressibles. 

 

Nombre de places: 1 

Referència: TU/21/64 

Identificador de la plaça: AAG00275 

Categoria de la plaça: Professor Titular d’Universitat 

Departament: Pedagogia Aplicada 

Àrea de coneixement: Didàctica i organització escolar 

Perfil docent: 
103523 Desenvolupament organitzacional 

d’institucions educatives 

Perfil investigador: 
Aprenentatges intergeneracional en els 

centres educatius 
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Nombre de places: 1 

Referència: TU/21/65 

Identificador de la plaça: AAG00111 

Categoria de la plaça: Professor Titular d’universitat 

Departament: Pedagogia Aplicada 

Àrea de coneixement: Didàctica i organització escolar 

Perfil docent: 101675 Gestió d’institucions socioeducatives 

Perfil investigador: Gestió i governança de l’educació superior 

 

Nombre de places: 1 

Referència: TU/21/66 

Identificador de la plaça: AAG00276 

Categoria de la plaça: Professor Titular d’Universitat 

Departament: Pedagogia aplicada 

Àrea de coneixement: Didàctica i organització escolar 

Perfil docent: 101642 L’organització i els grups 

Perfil investigador: 
Pràctiques educatives fonamentades en 
l’evidència 

 

Nombre de places: 1 

Referència: TU/21/67 

Identificador de la plaça: AAG00431 

Categoria de la plaça: Professor Titular d’Universitat 

Departament: Pedagogia Aplicada 

Àrea de coneixement: Didàctica i organització escolar 

Perfil docent: 102069 Context social i gestió escolar 

Perfil investigador: 
Municipi, participació educativa i millora de les 

institucions socioeducatives 

 

Nombre de places: 1 

Referència: TU/21/68 

Identificador de la plaça: AAG00360 

Categoria de la plaça: Professor Titular d’Universitat 

Departament: Pedagogia Aplicada 

Àrea de coneixement: Didàctica i organització escolar 

Perfil docent: 
101653 Disseny, seguiment i avaluació de 
plans i programes 

Perfil investigador: 
Formació professional reglada: competències 
pedagògiques del professorat i actuació 
docent 

 

Nombre de places: 1 

Referència: TU/21/69 

Identificador de la plaça: AAG00115 

Categoria de la plaça: Professor Titular d’Universitat 

Departament: Pedagogia Aplicada 

Àrea de coneixement: Didàctica i organització escolar 

Perfil docent: 
101634 El procés d’ensenyament-
aprenentatge 

Perfil investigador: 
El treball de competències en el pràcticum de 
Pedagogia 

 

Nombre de places: 1 

Referència: TU/21/70 

Identificador de la plaça: AAG00401 

Categoria de la plaça: Professor Titular d’Universitat 

Departament: Periodisme i Ciències de la Comunicació 

Àrea de coneixement: Periodisme 
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Perfil docent: 
Gestió de continguts multimèdia i interactius 
(Grau Periodisme) 

Perfil investigador: Ciberperiodisme i mitjà literacy 

 

Nombre de places: 1 

Referència: TU/21/71 

Identificador de la plaça: AAG00252 

Categoria de la plaça: Professor Titular d’Universitat 

Departament: Periodisme i Ciències de la Comunicació 

Àrea de coneixement: Periodisme 

Perfil docent: 
Mètodes de recerca en comunicació (Grau 
Periodisme) 

Perfil investigador: Internet, participació i perspectiva de gènere 

 

Nombre de places: 1 

Referència: TU/21/72 

Identificador de la plaça: AAG00327 

Categoria de la plaça: Professor Titular d’Universitat 

Departament: Psiquiatria i Medicina Legal 

Àrea de coneixement: Psiquiatria 

Perfil docent: Psicologia mèdica 

Perfil investigador: 
Precursors de la personalitat psicopàtica a 
l’etapa infantojuvenil: correlats cognitiu-
emocionals, conductuals i avaluació 

 

Nombre de places: 1 

Referència: TU/21/74 

Identificador de la plaça: AAG00015 

Categoria de la plaça: Professor Titular d’Universitat 

Departament: Química 

Àrea de coneixement: Química inorgànica 

Perfil docent: Química dels elements 

Perfil investigador: 
Desenvolupament de nanomaterials per a 
fotosíntesi artificial 

 

Nombre de places: 1 

Referència: TU/21/75 

Identificador de la plaça: AAG00313 

Categoria de la plaça: Professor Titular d’Universitat 

Departament: Sociologia 

Àrea de coneixement: Sociologia 

Perfil docent: Context social i gestió escolar 

Perfil investigador: 
Cohesió social i patrimoni cultural de les 

persones migrades 

 

Nombre de places: 1 

Referència: TU/21/76 

Identificador de la plaça: AAG00372 

Categoria de la plaça: Professor Titular d’Universitat 

Departament: Teories de l’Educació i Pedagogia Social 

Àrea de coneixement: Teoria i història de l’educació 

Perfil docent: 
Investigar en educació, aplicacions a 

l’educació social 

Perfil investigador: 
Ocupabilitat i transició a la vida adulta de les 
persones joves tutelades 

 

Nombre de places: 1 

Referència: Tu/21/77 

Identificador de la plaça: AAG00323 

Categoria de la plaça: Professor Titular d’Universitat 
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Departament: 
Traducció i Interpretació i Estudis de l’Àsia 
Oriental 

Àrea de coneixement: Traducció i interpretació 

Perfil docent: Idioma i traducció – C1 Rus 

Perfil investigador: 
Procés cognitiu de la traducció de recursos i 

eines de la traducció 

 

Nombre de places: 1 

Referència: TU/21/79 

Identificador de la plaça: AAG00296 

Categoria de la plaça: Professor Titular d’Universitat 

Departament: 
Arquitectura de Computadors i Sistemes 

Operatius 

Àrea de coneixement: Arquitectura i tecnologia de computadors 

Perfil docent: Estructura de computadors 

Perfil investigador: Computació d’altres prestacions 

 
Resolució del rector, de 30 de setembre de 2021, per la qual es convoca concurs intern de trasllat i/o promoció, 
per a la provisió de 5 places de tècnic/a informàtic/a júnior (personal laboral grup 3), segons es detalla: 
 

Codi Grup CLT Destinació Ubicació inicial Horari 

L05067 3 L Unitat de Coordinació (APSI) 
SID Rectorat 

Campus de Bellaterra 
9:00 – 17:00 

L02279 3 L Unitat de Coordinació (APSI) 
SID Ciències de la Comunicació 

Campus de Bellaterra 
14:00 – 21:00 

L00349 3 L Unitat de Coordinació (APSI) 
SID Ciències de la Comunicació 

Campus de Bellaterra 
9:00 – 17:00 

L03545 3 L Unitat de Coordinació (APSI) 
FTI – SERIM 

Campus de Bellaterra 
9:00 – 17:00 

 3 L Unitat de Coordinació (APSI) 
SID Lletres i Psicologia 
Campus de Bellaterra 

9:00 – 17:00 

 
Resolució del vicerector d’Organització, per autorització del rector, de 30 de setembre de 2021, per la 

qual es convoca concurs intern de trasllat i/o promoció, per a la provisió de 5 places de responsable tècnic o tècnica 
de zona i de tècnic o tècnica de control (personal laboral grup 2), segons es detalla: 
 

CODI GRUP CLT DESTINACIÓ HORARI 

L07127 2 E 
Responsable tècnic/a de zona 

Unitat Tècnica d’Infraestructures i de Manteniment 
Direcció d’Arquitectura i de Logística 

9:00 – 17:00 

L07129 2 E 
Responsable tècnic/a de zona 

Unitat Tècnica d’Infraestructures i de Manteniment 
Direcció d’Arquitectura i de Logística 

9:00 – 17:00 

L07131 2 E 
Responsable tècnic/a de zona 

Unitat Tècnica d’Infraestructures i de Manteniment 
Direcció d’Arquitectura i de Logística 

9:00 – 17:00 

L07133 2 M 

Tècnic/a de control (*) 

Unitat Tècnica d’Infraestructures i de Manteniment 
Direcció d’Arquitectura i de Logística 

9:00 – 17:00 

L07135 2 M 
Tècnic/a de control 

Unitat Tècnica d’Infraestructures i de Manteniment 
Direcció d’Arquitectura i de Logística 

9:00 – 17:00 

 
(*) Dependència compartida amb l’Àrea de Serveis Logístics i d’Administració. 
 
Resolució del vicerector d’Organització, per autorització del rector, de 30 de setembre de 2021, per la 
qual es convoca concurs intern de trasllat i/o promoció, per a la provisió de 4 places de responsable tècnic o tècnica 
d’obres (personal laboral grup 2), segons es detalla: 

 

CODI GRUP CLT DESTINACIÓ HORARI 

L00077 2 E Unitat Tècnica d’Arquitectura i d’Urbanisme 9:00 – 17:00 
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Direcció d’Arquitectura i de Logística 

L07121 2 E 
Unitat Tècnica d’Arquitectura i d’Urbanisme 

Direcció d’Arquitectura i de Logística 
9:00 – 17:00 

L07123 2 E 
Unitat Tècnica d’Arquitectura i d’Urbanisme 

Direcció d’Arquitectura i de Logística 
9:00 – 17:00 

L07125 2 E 
Unitat Tècnica d’Arquitectura i d’Urbanisme 

Direcció d’Arquitectura i de Logística 
9:00 – 17:00 

 
 

VI.1.2. Resolucions  
 
Resolució del rector, de 2 de setembre 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. 8499, de 10 de setembre de 2021): 
 

Referència: AL/21/490 

Nombre de places: 1 

Categoria: Agregat o agregada 

Departament al qual està 

adscrita: 
Bioquímica i Biologia Molecular 

Àrea de coneixement o 
especialitat: 

Bioquímica i Biologia Molecular 

Adjudicació: Maria Margarita Julià Sapé 

 
Resolució de la rectora, de 9 de setembre de 2021, per la qual nomena el senyor Ignacio Marco Sánchez 
catedràtic d’Universitat, del Departament de Medicina i Cirurgia Animals, a l’àrea de coneixement de Medicina i 
Cirurgia Animals. 
 
Resolució del rector, de 10 de setembre de 2021, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de 

professorat ajudant doctor/lector, segons es detalla: 

 

Referència: LEC09/2021 

Nombre de places: 1 

Categoria: Lector o lectora 

Departament: Dret Públic i Ciències Historicojurídiques 

Àmbit de coneixement: Dret Romà 

Adjudicació: Núria Coch Roura 

 
Resolució del rector, de 15 de setembre de 2021, per la qual s’accepta la renúncia de l’adjudicació del contracte 
de professorat lector, amb referència UAB-LE-9070, de l’àmbit de coneixement Física Atòmica, Molecular i Nuclear, 
resolució 5 de maig de 2021, publicada al DOGC núm. 8410, de data 14 de maig de 2021, i s’adjudica el contracte 

de professor lector, amb referència UAB-LE-9070, de l’àmbit de coneixement de Física Atòmica, Molecular i Nuclear, 
convocat per resolució d’1 de juliol de 2020, dintre del marc del Pla Serra Húnter, a la segona persona candidata 
per ordre de prelació el senyor Marc Manera Miret (DOGC núm. 8511, de 28 de setembre de 2021). 

 
Resolució del rector, de 20 de setembre de 2021, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de 
professorat ajudant doctor/lector, segons es detalla (DOGC núm. 8512, de 29 de setembre de 2021): 
 

Referència: LEC05/2021 

Nombre de places: 1 

Categoria: Lector o lectora 

Departament: Ciència Política i Dret Públic 

Àmbit de coneixement: Filosofia del dret 

Adjudicació: Rocío Medina Martín 

 
Resolució del rector, de 20 de setembre 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. 8512, 
de 29 de setembre de 2021): 
 

Referència: UAB-LE-120015 

Nombre de places: 1 

Categoria: Lector/a / Tenure-eligible lecturer 
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Departament: Teories de l’Educació i Pedagogia Social 

Àmbit de coneixement: Teoria i història de l’educació 

Adjudicació: Mauro Carlos Moschetti 

 
Resolució del rector, de 20 de setembre 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. 8512, de 
29 de setembre de 2021): 
 

Referència: UAB-LE-120001 

Nombre de places: 1 

Categoria: Lector/a / Tenure-eligible lecturer 

Departament: 
Publicitat, Relacions Públiques i 
Comunicació Audiovisual 

Àmbit de coneixement: Publicitat i relacions públiques 

Adjudicació: Cristina Martorell Castellano 

 
Resolució del rector, de 20 de setembre de 2021, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de 

professorat ajudant doctor/lector, segons es detalla (DOGC núm. 8512, de 29 de setembre de 2021): 
 

Referència: LEC02/2021 

Nombre de places: 1 

Categoria: Lector o lectora 

Departament: Art i Musicologia 

Àmbit de coneixement: Música 

Adjudicació: Lidia López Gómez 

 
Resolució del rector, de 29 de setembre de 2021, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de 
professorat ajudant doctor/lector, segons es detalla (DOGC núm. 8518, de 7 d’octubre de 2021): 

 

Referència: LEC01/2021 

Nombre de places: 1 

Categoria: Lector o lectora 

Departament:  Art i Musicologia 

Àmbit de coneixement: Història de l’Art 

Adjudicació: Maria Garganté Llanes 

 
Resolució del rector, de 29 de setembre de 2021, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de 
professorat ajudant doctor/lector, segons es detalla (DOGC núm. 8518, de 7 d’octubre de 2021): 
 

Referència: LEC16/2021 

Nombre de places: 1 

Categoria: Lector o lectora 

Departament:  Infermeria 

Àmbit de coneixement: Infermeria 

Adjudicació: Mariela Patricia Aguayo González 

 
 

 
 

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

 

VI.2.1. Convocatòries  
 
Resolució del vicerector d’Organització, per autorització del rector, de 6 de setembre de 2021, per la qual 

es convoca concurs públic d’una plaça de tècnic/a en prevenció de riscos laborals, segons es detalla: 
 

Codi de la plaça: L00775 

Denominació: Tècnic/a en prevenció de riscos laborals 

Grup: 1 

Complement: Q 
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Destinació: 
Àrea de Prevenció i Assistència – Servei de 
Prevenció 

Tipologia de contracte: Indefinit 

Horari: De 9:00 a 17:00 

 

Resolució del vicerector d’Organització, per autorització del rector, de 6 de setembre de 2021, per la qual 
es convoca concurs específic per a la provisió de 5 places de l’escala de gestió (subgrup A2), segons es detalla: 
 

CODI CATEGORIA DENOMINACIÓ DESTINACIÓ HORARI (teòric) 

F01779 A2 24.2 Gestor/a acadèmic/a 
Gestió Acadèmica – 

Administració de Serveis del 
Campus de Sabadell 

9:00 – 17:00 

F03491 A2 22.3s Gestor/a d’afers acadèmics 
Gestió Acadèmica i de Serveis 
– Administració de Centre de 

l’Escola d’Enginyeria 

9:00 – 17:00 

F01431 A2 22.1 Gestor/a d’afers acadèmics 
Gestió Acadèmica – 

Administració de Centre de 
Medicina 

9:00 – 17:00 

F01563 A2 22.2 
Gestor/a de programació 

docent 
Gestió Acadèmica 9:00 – 17:00 

F01671 A2 22.1 
Gestor/a de programació 

docent 

Gestió Acadèmica de la 
Facultat de Psicologia – 

Administració de Centre de 
Lletres i de Psicologia 

9:00 – 17:00 

 
Resolució del vicegerent de Persones, de 8 de setembre de 2021, per la qual s’anuncia que per tal de cobrir 
provisionalment 3 places de gestió (subgrup A2), s’obre un termini de 5 dies hàbils, a computar a partir de demà 
de la publicació en el tauler d’anuncis electrònics, per què les persones interessades presentin la seva sol·licitud. 
Les 3 places són les que es tot seguit es detallen: 

 

CODI CATEGORIA DENOMINACIÓ DESTINACIÓ HORARI (teòric) 

F06717 A2 22.1 Gestor/a 
Unitat de Gestió Econòmica – 

Institut de Ciències de 
l’Educació 

9:00 – 17:00 

F02853 A2 23.1 Gestor/a 

Unitat de Gestió Integrada 
Afers Acadèmics i Projectes – 

institut de Ciències de 
l’Educació 

9:00 – 17:00 

F02903 A2 22.3s Gestor/a Programació docent 

Gestió Acadèmica i de Serveis 

– Administració de l’Escola 
d’Enginyeria 

9:00 – 17:00 

 
Resolució del vicerector d’Organització, per autorització del rector, de 9 de setembre de 2021, per la qual 
es convoca concurs específic per a la provisió de 2 places, pel torn de trasllat i/o promoció, de l’escala administrativa 

(Subgrup C1), segons es detalla: 

 

CODI CATEGORIA DENOMINACIÓ DESTINACIÓ HORARI (teòric) 

F02527 C1 21 Administratiu/iva especialista 
Serveis a la Comunitat – Àrea 

de Serveis Logístics i 

d’Administració (ASLiA) 

09:00 – 17:00 

F04471 C1 21s 
Administratiu/iva especialista 

(responsable de tarda) 

Gestió Acadèmica i de Serveis 
– Administració de Centre de 
Ciències de l’Educació i FTI 

14:00 – 21:00 

 

Resolució del Vicerector d’Organització, per autorització del rector, de 28 de setembre de 2021, per la 
qual es convoca un procés selectiu per proveir 3 places de personal funcionari de l’escala tècnica de gestió subgrup 
A1, en el torn de promoció interna (DOGC núm. 8516, de 5 d’octubre de 2021). 
 
Resolució del vicerector d’Organització, per autorització del rector, de 28 de setembre de 2021, per la 

qual es convoquen proves selectives per a ‘accés a l’escala tècnica de gestió, subgrup A1, pel sistema de concurs 
oposició, en el torn de promoció interna, segons es detalla: 
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a) Opció general 
 

Id plaça Categoria Destinació Horari teòric 

F01167 A1 24.1 
Unitat de Suport a la Mobilitat – Àrea de 

Relacions Internacionals 
9:00 – 17:00 

F04253 A1 24.2 

Unitat de Dinamització Econòmica 

Comunitària – Àrea de Serveis Logístics 
i d’Administració 

9:00 – 17:00 

 
b) Opció biblioteques 

 

Id plaça Categoria Destinació Horari teòric 

F03503 A1 24.1 
Unitat Tècnica i de Projectes – Serveis 

de Biblioteques 
9:00 – 17:00 

 

 

VI.2.2. Resolucions  
 
Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, de 7 de setembre de 
2021, per la qual es determina la finalització de la permanència en el servei actiu del senyor Miguel Marín Madrazo, 

amb motiu de la seva jubilació anticipada, amb efectes del dia 20 d’agost de 2021. 
 
Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, de 7 de setembre de 
2021, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, la senyora Irina Olives Piris, funcionària de carrera del subgrup 
A2, a la plaça F02979 (A2.22.1) de bibliotecària, amb destinació a la Biblioteca de Sabadell de l’Administració de 
Serveis del Campus de Sabadell, amb efectes del dia 2 de setembre de 2021. 
 

Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, de 7 de setembre de 
2021, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, el senyor David Barri Castrillo, funcionari de carrera del subgrup 

A2, a la plaça F01439 (A2.22.1) de bibliotecari, amb destinació a la Biblioteca de Medicina, del Campus de Bellaterra, 
de l’Administració de Medicina, amb efectes del dia 2 de setembre de 2021, i cessa com a funcionari en pràctiques 
del subgrup A2, amb efectes del dia 1 de setembre de 2021. 
 

Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, de 7 de setembre de 
2021, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, la senyora Gemma Àlvarez Cruellas, funcionària de carrera del 
subgrup A2, a la plaça F02473 (A2.22.1) de bibliotecària, amb destinació a la Biblioteca d’Humanitats i Cartoteca 
General de l’Administració de Lletres i de Psicologia, amb efectes del dia 2 de setembre de 2021, i cessa com a com 
a funcionària en pràctiques del subgrup A2, amb efectes del dia 1 de setembre de 2021. 
 
Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, de 7 de setembre de 

2021, per la qual s’adscriu, amb caràcter provisional, la senyora Montserrat Garvín Carmona, amb la plaça F01751 
(A2 23.1) a l'Administració de Medicina, per treballar en les tasques de gestió i coordinació transversal del grau de 
Fisioteràpia de la Facultat de Medicina, amb efectes del dia 1 de setembre de 2021, i com a mínim fins a la finalització 
del curs acadèmic 2021-2022. 

 
Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, de 7 de setembre de 
2021, per la qual es tanca l’encàrrec provisional de les funcions i les responsabilitats de la plaça F01469 (A2.24.5) 

de gestora acadèmica de la Facultat de Ciències de l’Administració de Ciències i Biociències, a la senyora Maria 
Antònia Casals Sampons, amb efectes del dia 30 de juny de 2021, i se li continua aplicant, de manera excepcional, 
les retribucions de A2.24.5 per realitzar les tasques de traspàs de feina al gestor titular, amb efectes del dia 1 de 
juliol de 2021 i fins al dia 30 de setembre de 2021. 
 
Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, de 7 de setembre de 

2021, per la qual cessa i es deixa sense efectes el nomenament de la senyora Joana Gomis Oliveres, de funcionària 
interina de l’escala administrativa (C1.16.1), amb efectes del dia 31 d’agost de 2021. 
 
Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, de 7 de setembre de 
2021, per la qual es tanca l’encàrrec provisional de les funcions i les responsabilitats de la plaça F01653 (A2.24.2) 
de gestora acadèmica de la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia de l’Administració de Centre de Dret i de 

Ciències Polítiques i de Sociologia, a la senyora Maria Victoria Ciriano Nogales, amb efectes del dia 31 d’agost de 

2021, i se li continua aplicant, de manera excepcional, de l’1 de setembre de 2021 i fins el 30 de setembre de 2021, 
les retribucions de A2.24.2, per realitzar tasques de traspàs de feina a la gestora titular. 
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Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, de 7 de setembre de 
2021, per la qual es deixa d’aplicar, a la senyora Olga Jiménez Rodríguez, el complement personal de durada 

determinada vinculat a l’assumpció de tasques de la plaça F01939 (A2.23.4) de gestor/a del Departament de Biologia 
Cel·lular, Fisiologia i Immunologia 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 7 de setembre de 
2021, per la qual s’aplica a la senyora Àurea Bellart Gato un complement personal de durada determinada, per 
realitzar provisionalment tasques de major responsabilitat, amb efectes del dia 1 de setembre de 2021. 

 
Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, de 7 de setembre de 
2021, per la qual s’adscriu, amb caràcter provisional, la senyora Margarida Garcia Montesinos, a la Unitat de Gestió 
de la Programació i la Qualitat Acadèmiques de l’Escola de Postgrau, amb efectes del dia 1 de setembre de 2021, i 
es tanca la seva comissió de serveis per ocupar la plaça F01753 (C1.21s) amb destinació a la Unitat Docent Parc 

Salut Mar 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 7 de setembre de 
2021, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, la senyora Joana Ferrer Torrens, funcionària de carrera del 
subgrup A2, a la plaça F01619 (A2.22.1) de bibliotecària, amb destinació a la Biblioteca de Veterinària de 
l’Administració de Veterinària, amb efectes del dia 2 de setembre de 2021, i cessa com a funcionària en pràctiques 
del subgrup A2, amb efectes del dia 1 de setembre de 2021. 
 
Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, de 7 de setembre de 

2021, per la qual es determina la finalització de la permanència en el servei actiu de la senyora Maria Àngels López 
Garcia, amb motiu de la seva jubilació anticipada, amb efectes del dia 20 d’agost de 2021. 
 
Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, de 7 de setembre de 
2021, per la qual es concedeix la jubilació parcial, amb contracte del 25% de la jornada, a la senyora Dolores Aguilar 
Ruda, amb efectes del dia 1 de setembre de 2021. 

 
Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, de 7 de setembre de 
2021, per la qual es determina la finalització de la permanència en el servei actiu de la senyora Maria Teresa Flix 
Barrull, amb motiu de la seva jubilació anticipada, amb efectes del dia 19 d’agost de 2021. 
 
Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, de 7 de setembre de 
2021, per la qual finalitza el contracte de treball de la senyora Adriana Padoan, amb motiu de la seva jubilació, amb 

efectes del dia 28 de setembre de 2021. 
 
Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, de 7 de setembre de 
2021, per la qual finalitza el contracte de treball del senyor José Maria Paulis Fernández, amb motiu de la seva 
jubilació, amb efectes del dia 26 de setembre de 2021. 
 
Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, de 7 de setembre de 

2021, per la qual es concedeix a la senyora Idoia Codina i Torrella, personal laboral (LG1Q), l’excedència per 

incompatibilitat, amb efectes del dia 20 de setembre de 2021. 
 
Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, de 7 de setembre de 
2021, per la qual s’encarrega, amb caràcter provisional, les funcions i les responsabilitats de la plaça de cap de 
l’Oficina d’Anàlisi Econòmica de la Vicegerència d’Economia a la senyora Ana Maria Martínez Rodríguez, amb efectes 

del dia 1 de setembre de 2021, i se li aplica un complement personal de durada determinada, amb efectes del dia 1 
de setembre de 2021, i mentre estigui vigent aquest encàrrec de funcions. 
 
Resolució del vicegerent de Persones, per autorització e signatura del rector, de 7 de setembre de 2021, 
per la qual cessa la senyora Ona Ferrer Carrascosa i es deixa sense efecte el contracte de pràctiques a temps parcial 
per prestar servei als Platós de Ràdio i TV de l’Administració de Ciències de la Comunicació, amb efectes del dia 31 
d’agost de 2021. 

 
Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, de 7 de setembre de 
2021, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, el senyor Ricardo Roda Bravo, per ocupar la plaça L00593 
(LG1E) de responsable d’operacions i sistemes amb destinació a la Unitat d’Operacions i Sistemes del Servei 

d’Informàtica, amb efectes del dia 1 de setembre de 2021, i cessa i es deixa sense efecte el contracte laboral indefinit 
pel qual presta serveis com a tècnic informàtic sènior al Servei d’Informàtica Distribuïda de l’Àrea de Planificació de 
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Sistemes d’Informació amb destinació a la plaça L04045 (LG2N) de l’Escola d’Enginyeria, amb efectes del dia 31 
d’agost de 2021. 
 

Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, de 7 de setembre de 
2021, per la qual s’incorpora al senyor Jesús Maria Badia i Masgrau, laboral indefinit amb contracte fix discontinu 
de 4 hores setmanals, a la Unitat de Cultura en Viu de l’Administració de Serveis i Projectes Específics, amb efectes 
del dia 6 de setembre de 2021 i fins al dia 21 de juny de 2022, i se li aplica un complement personal de durada 
determinada, amb efectes del dia 6 de setembre de 2021 i fins al dia 21 de juny de 2022. 
 

Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, de 7 de setembre de 
2021, per la qual s’adscriu, amb caràcter provisional, el senyor José Ignacio Martínez Melón, al Suport Logístic i 
Punt d’Informació de la Facultat de Medicina del Campus de Bellaterra de l’Administració de Medicina, amb efectes 
del dia 1 de setembre de 2021, i se li aplica un complement personal no absorbible per polivalència, amb efectes 
del dia 1 de setembre de 2021. 

 
Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, de 7 de setembre de 

2021, per la qual es resol: 
 

Primer. Nomenar la senyora Flora Fuentes Garcia, funcionaria interina de l’escala de gestió, per cobrir 
provisionalment la plaça F01939 (A2.23.4) de gestora del Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i 
Immunologia de l’Administració de Medicina, amb efectes del dia 1 de setembre de 2021. 
 
Segon. Concedir a la senyora Flora Fuentes Garcia, funcionaria de carrera de l'escala administrativa, 

l’excedència per incompatibilitat per passar a prestar serveis a l’escala de gestió (A2.23.4), amb efectes 
del dia 1 de setembre de 2021. 
 
Tercer. Tancar la comissió de serveis a la senyora Flora Fuentes Garcia, funcionària de l’escala 
administrativa, per ocupar la plaça F01931 (C1.22.1) al Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i 
Immunologia de l’Administració de Medicina, amb efectes del dia 31 d’agost de 2021. 

 
Quart. Tancar, a la senyora Flora Fuentes Garcia, l’encàrrec provisional de funcions i de responsabilitats 
sobre la plaça F01939 (A2.23.4) de gestor o gestora del Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i 
Immunologia de l’Administració de Medicina, i deixar d’aplicar el complement personal de durada 
determinada vinculat a aquest, amb efectes del dia 31 d’agost de 2021. 

 
Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, de 7 de setembre de 

2021, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, la senyora Verònica Melgarejo Bermúdez, per ocupar la plaça 
L00889 (LG3L) de tècnic especialista de laboratori amb destinació al Departament de Genètica i de Microbiologia de 
l’Administració de Ciències i Biociències, amb efectes del dia 1 de setembre de 2021, i s’adscriu, amb caràcter 
provisional, a la plaça L03599 del Departament de Genètica i de Microbiologia de l’Administració de Ciències i 
Biociències, amb efectes del dia 1 de setembre de 2021. 
 
Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, de 7 de setembre 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, amb efectes del dia 1 de setembre de 2021 i fins al dia 30 de setembre de 2021, 
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 retor, de 7 de setembre de 2021, 

per la qual s’estima la sol·licitud de reincorporació al servei actiu de la senyora Rosemary Louise Thwaite, i destinar-
la, de manera definitiva, a la plaça L00723 (LG1EQ) de professora d’anglès del Servei de Llengües, amb efectes del 
dia 9 de setembre de 2021. 
 
Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, de 7 de setembre de 
2021, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, el senyor Vicente Damián Gil Cano, funcionari de carrera del 
subgrup A2, a la plaça F01493 (A2.22.1) de bibliotecari, amb destinació a la Biblioteca de Ciència i Tecnologia de 

l’Administració de Ciències i Biociències, amb efectes del dia 2 de setembre de 2021, i cessa com a funcionari en 
pràctiques del subgrup A2, amb efectes del dia 1 de setembre de 2021. 
 
Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, de 7 de setembre de 

2021, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, la senyora Marta Miquel Sasplugas, funcionària de carrera del 
subgrup A2, a la plaça F02715 (A2.22.1) de bibliotecària, amb destinació a la Biblioteca de Ciències Socials de 
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l’Administració de Centre de Dret i de Ciències Polítiques i de Sociologia, amb efectes del dia 2 de setembre de 2021, 
i cessa com a funcionària en pràctiques del subgrup A2, amb efectes del dia 1 de setembre de 2021. 
 

Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, de 7 de setembre de 
2021, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, la senyora Anna Garrit Antúnez, per ocupar la plaça L00911 
(LG3EL) de tècnica especialista de laboratori amb destinació al Departament de Ciència Animal i dels Aliments de 
l’Administració de Veterinària, amb efectes del dia 1 de setembre de 2021, i cessa com a tècnica especialista de 
laboratori amb destinació a la plaça L00897 del Departament de Ciències Morfològiques 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 7 de setembre de 
2021, per la qual s’incorpora la senyora Ester Solà Llunell, laboral indefinida amb contracte fix discontinu de 14 
hores setmanals, com a professora d’idiomes, amb efectes del dia 4 d’octubre de 2021 i fins al dia 15 de juny de 
2022. 

 
Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, de 7 de setembre de 

2021, per la qual es finalitza el contracte de treball del senyor Aníbal Rodolfo Coronel Martínez, amb motiu de la 
seva jubilació, amb efectes del dia 31 d’agost de 2021. 
 
Resolució del vicegerent de Persones, per autorització de signatura del rector, de 7 de setembre de 
2021, per la qual es deixa d’aplicar a la senyora Raquel Peña Román el complement personal de durada 
determinada, per l’assumpció d’algunes tasques addicionals, pròpies de la plaça L00859, dins del Departament de 
Bioquímica i Biologia Molecular 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 7 de setembre de 
2021, per la qual s’encarrega, amb caràcter provisional, les funcions i les responsabilitats de cap de grup de vigilants 
al senyor Juan Antonio Vega Rodríguez, amb efectes del dia 1 d’agost de 2021 i fins al dia 31 d’agost de 2021, en 
torn de nit. 
 

Resolució de la cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 20 de 
setembre de 2021, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, la senyora Anabel Blasco Moreno, per ocupar la 
plaça L05049 (LG1Q) de tècnica superior amb destinació al Servei d’Estadística Aplicada de la Unitat de Gestió dels 
Serveis Cientificotècnics – Àmbit Tecnològic de l’Àrea de Gestió de la Recerca de l’Administració de Ciències i 
Biociències, amb efectes del dia 13 de setembre de 2021. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització del rector, de 20 de setembre de 

2021, per la qual s’adjudica la plaça amb codi L04365 i destinació al Servei d’Anàlisi Química, a la senyora Maria 
Jesús Berge Ramos. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 22 de 
setembre de 2021, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora Maria Mercè Pi Palau, funcionària de l’escala 
de gestió, d’acord amb allò que estableix l’esmentada resolució de 27 de juliol de 2021, i es recataloga la plaça 
F01129 de responsable d’àmbit de la Unitat de Web de l’Àrea de Comunicació i de Promoció, grup A2, nivell 24.5, 

en responsable tècnic/a d’unitat, grup A1/A2, nivell 24, amb efectes del dia 1 d’agost de 2021. 

 
Resolució de la cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 23 de 
setembre de 2021, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, la senyora Elisabeth Nin Cendón, per ocupar la 
plaça F01899 (C1.18.1) de l’escala administrativa, amb destinació al Departament de Física de l’Administració de 
Ciències i de Biociències, amb efectes del dia 23 de setembre de 2021. 

 
Resolució de la cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 23 de 
setembre de 2021, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, la senyora Cèlia Moya Aparicio, per ocupar la 
plaça F01293 (C1.18.1) de l’escala administrativa, amb destinació a l’Equip de Suport Transversal de l’Àrea de 
Serveis Logístics i d’Administració,  amb efectes del dia 23 de setembre de 2021. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 23 de 

setembre de 2021, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, la senyora Sílvia Puyoles Torres, per ocupar la 
plaça d’administrativa F01897 (C1.18.1) de l’escala administrativa, amb destinació al Departament de Física de 
l’Administració de Ciències i de Biociències, amb efectes del dia 23 de setembre de 2021. 
 

Resolució de la cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 23 de 
setembre de 2021, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, la senyora Tània Guil Sànchez, per ocupar la 



BOUAB Núm. 198  -  Setembre / 2021     pàg. 49 
 

 

Butlletí Oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona 

plaça F04669 (C1.18.1) de l’escala administrativa, amb destinació al Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i 
Immunologia de l’Administració de Medicina, amb efectes del dia 23 de setembre de 2021. 
 

Resolució de la cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 23 de 
setembre de 2021, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, el senyor Isaac Lozano Oliver, per ocupar la 
plaça F09967 (C1.18.1) de l’escala administrativa, amb destinació a la Unitat d’Administració del Servei 
d’Ocupabilitat, amb efectes del dia 23 de setembre de 2021. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 23 de 

setembre de 2021, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, el senyor Antonio Rubio Inglès, per ocupar la 
plaça F01893 (C1.18.1) de l’escala administrativa, amb destinació al Departament de Química de l’Administració de 
Ciències i de Biociències, amb efectes del dia 23 de setembre de 2021. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 23 de 

setembre de 2021, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, la senyora Maria Antònia Santana Aguilar, per 
ocupar la plaça F03839 (C1.18.1S) de l’escala administrativa, amb destinació a la Gestió Acadèmica i de Serveis de 

l’Administració de l’Escola d’Enginyeria, amb efectes del dia 23 de setembre de 2021. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 23 de 
setembre de 2021, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, la senyora Emma Luengo López, per ocupar la 
plaça F03777 (C1.18.1) de l’escala administrativa, amb destinació a la Unitat d’Administració del Servei de Llengües, 
amb efectes del dia 23 de setembre de 2021. 
 

Resolució de la cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 23 de 
setembre de 2021, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, el senyor Jaume París Sànchez, per ocupar la 
plaça F01507 (C1.18.1) de l’escala administrativa, amb destinació a la Biblioteca de Ciència i Tecnologia de 
l’Administració de Ciències i de Biociències, amb efectes del dia 23 de setembre de 2021. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 23 de 

setembre de 2021, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, la senyora Cristina Montero Blàzquez, per ocupar 
la plaça F02843 (C1.18.1) de l’escala administrativa, amb destinació a la Gestió Econòmica de l’Administració de 
Lletres i de Psicologia, amb efectes del dia 23 de setembre de 2021. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 23 de 
setembre de 2021, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, el senyor Enrique Regy Rodríguez, per ocupar la 
plaça F02847 (C1.18.1) de l’escala administrativa, amb destinació a la Unitat de Suport a la Direcció i Punt 

d’Informació de l’Escola de Postgrau, amb efectes del dia 23 de setembre de 2021. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 23 de 
setembre de 2021, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, la senyora Raquel Gómez Cesàreo, per ocupar 
la plaça F04597 (C1.18.1) de l’escala administrativa, amb destinació a la Unitat de Serveis a la Comunitat de l’Àrea 
de Serveis Logístics i d’Administració, amb efectes del dia 23 de setembre de 2021. 
 

Resolució de la cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 23 de 

setembre de 2021, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, el senyor Pedro Manuel Gonzàlez Hernàndez, 
per ocupar la plaça F05851 (C1.18.1) de l’escala administrativa, amb destinació a l’Institut de Govern i Polítiques 
Públiques (IGOP) de l’Administració de Centre de Dret, de Ciències Polítiques i de Sociologia, amb efectes del dia 23 
de setembre de 2021. 
 

Resolució de la cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 23 de 
setembre de 2021, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, la senyora Gema Marín Madrazo, per ocupar la 
plaça F02713 (C1.18.1) de l’escala administrativa, amb destinació a la Biblioteca de Ciències Socials de 
l’Administració de Centre de Dret, de Ciències Polítiques i de Sociologia, amb efectes del dia 23 de setembre de 
2021. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 23 de 

setembre de 2021, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, la senyora Maria del Carmen Charro Castro, per 
ocupar la plaça F08095 (C1.18.1) de l’escala administrativa, amb destinació a l’Institut de Ciència i Tecnologia 
Ambientals (ICTA) de l’Administració de Ciències i de Biociències, amb efectes del dia 23 de setembre de 2021. 
 

Resolució de la cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 23 de 
setembre de 2021, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, la senyora Maria Eugènia Iglesias Fonseca, per 
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ocupar la plaça F02029 (C1.18.1) de l’escala administrativa, amb destinació a la UISAD de Filologia Catalana i 
Filologia Espanyola de l’Administració de Lletres i de Psicologia, amb efectes del dia 23 de setembre de 2021. 
 

Resolució de la cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 23 de 
setembre de 2021, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, la senyora Antònia Maria Carrascosa Aguilar, per 
ocupar la plaça F01963 (C1.18.1) de l’escala administrativa, amb destinació al Departament d’Economia i Història 
Econòmica de l’Administració de Centre d’Economia i Empresa, amb efectes del dia 23 de setembre de 2021. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 23 de 

setembre de 2021, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, la senyora Maria Carmen Martín Pascual, per 
ocupar la plaça F01973 (C1.18.1) de l’escala administrativa, amb destinació al Departament de Comunicació 
Audiovisual i Publicitat de l’Administració de Ciències de la Comunicació, amb efectes del dia 23 de setembre de 
2021. 
 

Resolució de la cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 23 de 
setembre de 2021, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, la senyora Jèssica Nebot Pich, per ocupar la 

plaça F03887 (C1.18.1) de l’escala administrativa, amb destinació a la Unitat Tècnica de Doctorat de l’Escola de 
Doctorat, amb efectes del dia 23 de setembre de 2021. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 23 de 
setembre de 2021, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, la senyora Maria Carmen Cosano Garcia, per 
ocupar la plaça F02677 (C1.18.1) de l’escala administrativa, amb destinació al Departament d’Enginyeria Electrònica 
de l’Administració de l’Escola d’Enginyeria, amb efectes del dia 23 de setembre de 2021. 

 
Resolució de la cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 23 de 
setembre de 2021, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, la senyora Esther Albiol López, per ocupar la 
plaça F00187 (C1.18.1) de l’escala administrativa, amb destinació a la Unitat Tècnica de Projectes del Servei de 
Biblioteques, amb efectes del dia 23 de setembre de 2021. 
 

Resolució de la cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 23 de 
setembre de 2021, per la qual s’encarrega a la senyora Mònica Leiva Marcos, per un període de sis mesos, 
l’assumpció compartida de funcions de major responsabilitat, amb efectes del dia 1 de setembre de 2021, i se li 
aplica un complement personal de durada determinada, amb efectes del dia 1 de setembre de 2021. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 23 de 
setembre de 2021, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, la senyora Maria José Rodríguez Cordero, per 

ocupar la plaça F05321 (C1.18.1) de l’escala administrativa, amb destinació a la Unitat de Relacions Laborals i Gestió 
de Personal de l’Àrea de Gestió de Persones, amb efectes del dia 23 de setembre de 2021. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 23 de 
setembre de 2021, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, la senyora Maria Isabel Garcia Mora, per ocupar 
la plaça F01781 (C1.18.1) de l’escala administrativa, amb destinació a la Gestió Econòmica de l’Administració de 
Serveis del Campus de Sabadell, amb efectes del dia 23 de setembre de 2021. 

 

Resolució de la cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 23 de 
setembre de 2021, per la qual es tanca l’encàrrec 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, 
de 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, amb efectes del dia 30 de setembre de 

2021, i es deixa d’aplicar-li un complement personal de durada determinada, amb efectes del dia 30 de setembre 
de 2021. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 23 de 
setembre de 2021, per la qual s’encarrega a la senyora Teresa Vila Bonamusa, per un període de sis mesos, 
l’assumpció compartida de funcions de major responsabilitat, amb efectes del dia 1 de setembre de 2021, i se li 
aplica un complement personal de durada determinada, amb efectes del dia 1 de setembre de 2021. 

 
Resolució de la cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 23 de 
setembre de 2021, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, el senyor Àngel Andrés Frígols, per ocupar la 
plaça F01685 (C1.18.1S) de l’escala administrativa, amb destinació a la Gestió Acadèmica i de Serveis de la Facultat 

de Traducció i d’Interpretació de l’Administració de Ciències de l’Educació i de Traducció i d’Interpretació, amb 
efectes del dia 23 de setembre de 2021. 
 



BOUAB Núm. 198  -  Setembre / 2021     pàg. 51 
 

 

Butlletí Oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona 

Resolució de la cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 23 de 
setembre de 2021, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, la senyora Maria Yolanda Pérez Moreno, per 
ocupar la plaça F01427 (C1.18.1) de l’escala administrativa, amb destinació a la Gestió Acadèmica del Campus de 

Bellaterra de l’Administració de Medicina, amb efectes del dia 23 de setembre de 2021. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 23 de 
setembre de 2021, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, la senyora Concepción Saumell Sàez, per ocupar 
la plaça F07119 (C1.18.1) de l’escala administrativa, amb destinació a la UISAD de Filosofia i de Ciències de 
l’Antiguitat i l’Edat Mitjana de l’Administració de Lletres i de Psicologia, amb efectes del dia 23 de setembre de 2021. 

 
Resolució de la cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 23 de 
setembre de 2021, per la qual s’encarrega a la senyora Maria Eugènia Parodi Sabatte, per un període de sis mesos, 
l’assumpció compartida de funcions de major responsabilitat, amb efectes del dia 1 de setembre de 2021, i se li 
aplica un complement personal de durada determinada, amb efectes del dia 1 de setembre de 2021. 

 
Resolució de la cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 23 de 

setembre de 2021, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, la senyora María José Rodríguez Cordero, per 
ocupar la plaça F05321 (C1.18.1) de l’escala administrativa, amb destinació a la Unitat de Relacions Laborals i Gestió 
de Personal, de l’Àrea de Gestió de Persones.  
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