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

 
 
 
 

I.1. Comissions del Consell de Govern 
 

I.1.1. Comissió d’Afers Acadèmics 
[tornar a l’índex] 

 
 

Acord 1/2022, de 20 de gener, de la Comissió d'Afers Acadèmics 
 
Aprovació de l'acta de la sessió de 15 de desembre de 2021. 
 

 
Acord 2/2022, de 20 de gener, de la Comissió d'Afers Acadèmics 
 
Vista la proposta de creació de nous cursos d’especialització presentada a l'Escola de Postgrau, i després de revisada 
la documentació justificativa corresponent que acredita que la proposta reuneixen els requisits exigits per la UAB 
per a la seva aprovació. 

  
Atesa la necessitat d’implementar les propostes que es presenten per tal de satisfer la demanda d’aquests estudis. 
  
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 

  
Vist l’article 305 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb 

el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011 i les seves posteriors 
modificacions, sobre les propostes de cursos d’especialització. 
  
Vist l’article 306 de l’esmentada normativa, que estableix que les propostes de cursos d’especialització són aprovades 
per la Vicerectora d’Estudis i de Innovació Docent i que la comissió del Consell de Govern amb competències sobre 
l’ordenació acadèmica dels estudis de postgrau ha de ser informada periòdicament sobre les propostes aprovades. 
 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 
Primer. Considerar-se assabentada de l’aprovació dels cursos d’especialització. [Document] 
 

Segon. Encarregar a la vicerectora d’Estudis i de Innovació Docent el seguiment de l’acord primer. 
 
Tercer. Comunicar aquests acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per fer-los efectius. 
 
 
Acord 3/2022, de 20 de gener, de la Comissió d'Afers Acadèmics 

 
Vista la proposta de la vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent d’aprovació d’una nova proposta  de programació 
d’un màster universitari per al curs 2023-2024.  
 
Vist l’acord del Claustre de la UAB de 15 de març de 2017, pel qual s’aprova el document marc sobre l’arquitectura 
de titulacions a la UAB.  
 

Vist l'article 9 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 2021, pel que fa a les competències 
de la Comissió d'Afers Acadèmics.  
 

http://www.uab.cat/doc/creacio_cursos_especialitzacio_CAA200122
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Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 

 
Primer. Aprovar la nova proposta de programació de màster universitari de la UAB per al curs 2023-2024.  
• Màster universitari en Estudis Teatrals.  
 
Segon. Encarregar a la vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent el seguiment de l’acord primer.  
Tercer. Comunicar aquests acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 

necessàries per fer-los efectius. 
 
 
Acord 4/2022, de 20 de gener, de la Comissió d'Afers Acadèmics 
 

Vista la proposta de la vicerectora de Qualitat i d’Acreditació Acadèmica d’aprovació de la modificació de memòries 
de títols de grau que han estat presentades pels centres corresponents. 

 
Atès la necessitat de modificar les memòries de títols de grau que es presenten, per tal d’adequar-les a les 
necessitats actuals. 
 
Vist el Reial Decret 822/2021, de 28 de setembre, pel qual s’estableix l’organització dels ensenyaments universitaris 
i del procediment d’assegurament de la seva qualitat, pel que fa a la modificació dels plans d’estudi. 
 

Vist l'article 9 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, 
aprovada per acord del Consell de Govern de 2 de juny de 2021, pel que fa a les competències de la Comissió d'Afers 
Acadèmics.  
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 
Primer. Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la modificació de la memòria dels títols de grau següents:  
• Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 
• Enginyeria Mecànica 
 
Segon. Encarregar a la vicerectora de Qualitat i d’Acreditació Acadèmica l'execució i el seguiment de l’acord primer. 

Tercer. Comunicar aquets acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per fer-los efectius. 
 
 
Acord 5/2022, de 20 de gener, de la Comissió d'Afers Acadèmics 
 
Vista la proposta de la vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent de creació d’un mínor pel curs 2023-2024. 

 

Vistos els articles 15 i següents de la Normativa sobre organització acadèmica complementària de la normativa 
acadèmica de caràcter general de la UAB, aprovada pel Consell de Govern de 19 d’octubre de 2011, i les seves 
posteriors modificacions, que estableixen que un mínor és un itinerari d’universitat, amb responsabilitat de 
programació d’un centre, que té com a finalitat que l’estudiant assoleixi competències pròpies d’un àmbit diferent 
del que constitueix el nucli principal de la seva titulació de grau, utilitzant assignatures d’altres plans d’estudis, i que 

disposen, entre d’altres, que aquests estudis seran aprovats per la Comissió competent en matèria d’ordenació 
acadèmica dels estudis de grau. 
 
Vist l'article 9 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, 
aprovada per acord del Consell de Govern de 2 de juny de 2021, pel que fa a les competències de la Comissió d'Afers 
Acadèmics.  Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.  
 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 

Primer.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la creació del mínor següent: 
• Estudis japonesos 
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Segon.- Encarregar a la vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
 
Tercer.- Comunicar aquets acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 

necessàries per fer-los efectius. 
 
 
Acord 6/2022, de 20 de gener, de la Comissió d'Afers Acadèmics 
 
Vista la proposta de la vicerectora de Qualitat i d’Acreditació Acadèmica de modificació d’una memòria de títol de 

màster universitari que ha estat presentada pel centre corresponent. 
 
Atesa la necessitat de modificar la memòria del títol de màster universitari que es presenta, per tal d’adequar-la a 
les necessitats actuals. 
 

Vist el Reial Decret 822/2021, de 28 de setembre, pel qual s’estableix l’organització dels ensenyaments universitaris 
i del procediment d’assegurament de la seva qualitat, pel que fa a la modificació dels plans d’estudi. 

 
Vist l'article 9 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, 
aprovada per acord del Consell de Govern de 2 de juny de 2021, pel que fa a les competències de la Comissió d'Afers 
Acadèmics.   
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 
Primer. Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la modificació de la memòria del títol de màster universitari 
següent: 
• Ciència i Tecnologia Quàntiques /Quantum Science and Technology 
 

Segon. Encarregar a la vicerectora de Qualitat i d’Acreditació Acadèmica l'execució i el seguiment de l’acord primer. 
 
Tercer. Comunicar aquests acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per  fer-los efectius. 
 
 
Acord 7/2022, de 20 de gener, de la Comissió d'Afers Acadèmics 

 
Vista la proposta de la vicerectora de Qualitat i d’Acreditació Acadèmica d’extinció de títol de màster universitari que 
ha estat presentat pel centre corresponent. 
 
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 Reial Decret 822/2021, de 28 de setembre, pel qual s’estableix l’organització dels ensenyaments universitaris 

i del procediment d’assegurament de la seva qualitat, pel que fa a l’extinció de títols.  
 
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 supressió de títols de màster universitari. 

 
 
Vist l'article 9 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, 
aprovada per acord del Consell de Govern de 2 de juny de 2021, pel que fa a les competències de la Comissió d'Afers 
Acadèmics. 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 
Primer. Informar favorablement sobre la extinció del títol de màster universitari següent: 
• Internet dels Objectes per a la Salut Digital / Internet of Things for e-Health 

 
Segon. Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació, si escau. 
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Acord 8/2022, de 20 de gener, de la Comissió d'Afers Acadèmics 
 

Vista la proposta de la vicerectora d'Estudis i d'Innovació Docent d’aprovació de la convocatòria per a Projectes 
d’Innovació i de Millora de la Qualitat Docent 2022.  
 
Atesa la voluntat de la UAB de donar suport al disseny i al desenvolupament de projectes d’innovació i de millora de 
la qualitat docent relacionats amb els estudis de grau que tinguin en compte necessitats docents i que aportin 
propostes de millora transferibles a la comunitat universitària.  

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

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 
Primer. Aprovar la convocatòria per a Projectes d’Innovació i de Millora de la Qualitat Docent 2022. [Document] 
 
Segon. Encarregar a la vicerectora d'Estudis i d'Innovació Docent l'execució i el seguiment de l’acord primer. 
 
Tercer. Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Organització, per tal que porti a terme les mesures 

necessàries per a fer-los efectius. 
 
 
Acord 9/2022, de 20 de gener, de la Comissió d'Afers Acadèmics 
 
Vista la proposta de la vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent de modificació del calendari acadèmic del curs 

acadèmic 2021-2022. 
 
Vist el calendari acadèmic de la UAB per al curs 2021-2022, aprovat pel Consell de Govern el 17 de març de 2021. 
 
Vista l’Ordre EMT/138/2021, de 25 de juny, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals a Catalunya 
per a l'any 2022. 
 

Vista l’Ordre EMT/226/2021, de 3 de desembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a Catalunya per 
a l'any 2022. 
 
Vist l’article 9.3.e) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, aprovada per l’acord del Consell de Govern de 2 de juny de 2021, que estableix que correspon a la Comissió 
d’Afers Acadèmics, per delegació del Consell de Govern, aprovar les modificacions del calendari acadèmic i 
academicoadministratiu. 

 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 
Primer. Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la modificació del calendari acadèmic del curs 2021-2022. 

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

 
Acord 10/2022, de 20 de gener, de la Comissió d'Afers Acadèmics 
 
Vista la proposta de la vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent de modificació del calendari acadèmic administratiu 

del curs acadèmic 2021-2022. 
 

http://www.uab.cat/doc/projectes_innovacio_millora_qualitat_docent2022_CAA200122
http://www.uab.cat/doc/modificacio_calendari_academic_curs_2021_2022_CAA200122
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Atesa la necessitat d’adaptar el calendari acadèmic administratiu a la resolució del rector de suspensió dels terminis 
administratius de 21 d’octubre de 2021 i les seves successives pròrrogues, així com als diferents aixecaments de la 
tramitació dels procediments acadèmic administratius. 

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

academicoadministratiu.  
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 

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

2021-2022. [Document] 
 
Segon. Encarregar a la vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent l'execució i el seguiment d'aquests acords. 
 
Tercer. Comunicar aquests acords a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per fer-los efectius. 
 

 
Acord 11/2022, de 20 de gener, de la Comissió d'Afers Acadèmics 
 
Vista la proposta de la vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent de modificació del calendari acadèmic administratiu 
del curs acadèmic 2020-2021. 
 

Atesa la necessitat d’adaptar el calendari acadèmic administratiu a la resolució del rector de suspensió dels terminis 
administratius de 21 d’octubre de 2021 i les seves successives pròrrogues, així com als diferents aixecaments de la 
tramitació dels procediments acadèmic administratius relatius a l’alumnat de doctorat. 
 
Vist el calendari acadèmic de la UAB per al curs 2020-2021, aprovat pel Consell de Govern l’11 de març de 2020. 
 
Vist l’article 9.3.e) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 

UAB, aprovada per l’acord del Consell de Govern de 2 de juny de 2021, que estableix que correspon a la Comissió 
d’Afers Acadèmics, per delegació del Consell de Govern, aprovar les modificacions del calendari acadèmic i 
academicoadministratiu.  
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 

 

Primer. Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la modificació del calendari acadèmic administratiu del curs 
2020-2021. [Document] 
 
Segon. Encarregar a la vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent l'execució i el seguiment de l’ acord primer. 
 

Tercer. Comunicar aquests acords a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per fer-los efectius. 
 
 
Acord 12/2022, de 20 de gener, de la 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 de cooperació, solidàries, culturals, esportives i 
de representació estudiantil 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 de cooperació, solidàries, culturals, esportives i de representació estudiantil per al curs 
acadèmic 2021-2022. 
 

http://www.uab.cat/doc/modificacio_calendari_academic_administratiu_curs_2021_2022_CAA200122
http://www.uab.cat/doc/modificacio_calendari_academic_administratiu_curs_2020_2021_CAA200122
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Vist l'article 10 del Reial Decret 822/2021, pel qual s'estableix l'organització dels ensenyaments universitaris i del 
procediment d’assegurament de la seva qualitat, que disposa que els estudiants podran obtenir reconeixement 
acadèmic en crèdits per la participació en activitats universitàries de cooperació, solidàries, culturals, esportives i 

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

 
Vist l'article 9 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, 
segons la redacció donada per l'acord del Consell de Govern de data 26 de juny de 2021, pel que fa a les 
competències de la Comissió d'Afers Acadèmics. 
 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic 
 

ACORDS 
 
Primer. Aprovar les activitats susceptibles de reconeixement acadèmic per al curs 2021-2022. [Document] 
 
Segon. Encarregar a la vicerectora d’Estudis i Innovació Docent l’execució i el seguiment d’aquests acords. 
Tercer. Comunicar aquests acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per fer-los efectius. 

 
 

 
I.1.2. Comissió d’Economia i d’Organització 

[tornar a l’índex] 

 

Acord 1/2022, de 26 de gener, de la Comissió d’Economia i d’Organització 

 
Aprovar l’ acta de la sessió anterior del dia 14 de desembre de 2021.  
 
 
Acord 2/2022, de 26 de gener, de la Comissió d’Economia i d’Organització 
 
Vist l'acord del Consell de Govern del CSUC de 11 i 16 de novembre de 2021 pel qual s’acorda aprovar el Programa 

General d’Activitats del CSUC per a l’exercici de 2022. 
 
Atès que l’article 12.1 dels Estatuts del CSUC aprovats per Acord del Consell de Govern número 180/2019, de 3 de 
desembre el qual estableix que són funcions del Consell de Govern l’aprovació del programa general d’activitats. 
 
Vist l’Acord del Consell de Govern de 13 de desembre de 2017 mitjançant el qual s’aprova la modificació de l’Acord 
pres pel Consell de Govern de data 26 de gener de 2017 en matèria de simplificació del procediment d’aprovació de 

les despeses pluriennals, el qual literalment estableix: 
 

“PRIMER. Delegar a la Comissió d’Economia i d’Organització la competència relativa a la proposta d’aprovació 
de les despeses pluriennals del pressupost genèric pel procediment d’adjudicació procedent amb un pressupost 
base de licitació superior a 200.000€ perquè l’elevi al Consell Social. 
 

SEGON. Proposar al Consell Social que autoritzi 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. 
 
TERCER. Aplicar el procediment previst als acords primer i segon a les pròrrogues de contractes administratius 
que impliquin un compromís de despesa pluriennal del pressupost genèric. 

 
QUART. Proposar al Consell Social que autoritzi al gerent l’autorització de les despeses de qualsevol import, de 

caràcter anual o pluriennal, provinents de contractacions centralitzades en el Consorci de Serveis Universitaris 
de Catalunya (CSUC), sempre que la despesa estigui prevista en el Pla General d’Activitats (PGA) anual que 
aprova el Consell de Govern del CSUC. Amb aquesta finalitat, la Comissió d’Economia i d’Organització, delegada 

http://www.uab.cat/doc/activitats_reconeixement_academic_estudis_grau_curs_2021_2022_CAA200122
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de Consell de Govern, i la Comissió Econòmica del Consell Social seran informades anualment del PGA del 
CSUC. 
 

Si la Comissió Executiva del CSUC aprovés una licitació no contemplada en el PGA anual, li serà aplicable el 
procediment previst als acords primer, segon i tercer.” 

 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 

 
PRIMER. Informar el Programa General d’Activitats del CSUC per al 2022. [Document]  
 
SEGON. Elevar aquets acord al Consell Social perquè exerceixi les seves competències. 
 

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

 
Acord 3/2022, de 26 de gener, de la Comissió d’Economia i d’Organització 
 
Atès l'acord de la Comissió Executiva del CSUC de 11 de novembre de 2021 pel qual s’acorda aprovar les tarifes 
pels serveis prestats i la seva política de facturació per a l’exercici 2022. 
 
Vist l’Acord GOV/173/2013, de 10 de desembre, pel qual es va ratificar la dissolució del CBUC per absorció per part 

del Centre de Serveis Científics i Acadèmics de Catalunya (CESCA) i que passà a denominar-se Consorci de Serveis 
Universitaris de Catalunya (CSUC) el qual va assumir els objectius del CBUC. 
 
Atès que l’article 26.2 dels Estatuts del CSUC estableix que l’aprovació de les correspon al Consell de Govern, qui 
podrà delegar-ho, si escau, en la Comissió Executiva; així mateix regula que les tarifes del CSUC en la seva actuació 
com a mitjà propi instrumental i servei tècnic de les institucions consorciades requerirà la ratificació d’aquestes. 

 
Atès que la UAB és una de les entitats consorciades en el CSUC i que, per tant, les tarifes abans esmentades 
requereixen la ratificació d'aquesta Universitat. 
 
Vist l'article 17.1. lletra d)  de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB pel que fa a les competències de la Comissió d'Economia i d'Organització. 
 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 
PRIMER. Ratificar les tarifes pels serveis prestats pel Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) per a 
l’exercici 2022. [Document]  
 

SEGON. Elevar aquesta acord al Consell Social perquè exerceixi les seves competències. 

 
TERCER. Encarregar al vicerector d’Economia i Campus l'execució i el seguiment d'aquests acords. 
 
QUART. Comunicar els presents acords al comissionat de la rectora per a les Tecnologies de la Informació i de la 
Comunicació i a la vicegerent d'Economia per tal que portin a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius. 

 
 
Acord 4/2022, de 26 de gener, de la Comissió d’Economia i d’Organització 
 
Vista la proposta d’aprovació de les modificacions de crèdit de data 22 de desembre 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,  de 22 de juny de 2021, de 23 de setembre i de 14 d’octubre de 2021. 
 
Vistos els articles 210 i 211 dels Estatuts de la UAB que preveuen que la UAB té un pressupost anual, únic, públic i 
equilibrat que conté tots els ingressos previsibles i la totalitat de les despeses estimades al llarg de l’exercici 

econòmic i que el pressupost anirà acompanyat de les seves bases d’execució. 
 

http://www.uab.cat/doc/programa_general_activitats_CSUC_2022_CEO260122
http://www.uab.cat/doc/tarifes_serveis_CSUC_2022_CEO260122
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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 22 de desembre de 2021. [Document]  
 

SEGON. Encarregar al gerent i a la vicegerent d’Economia l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
 
 
Acord 5/2022, de 26 de gener, de la 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 segon 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 segon semestre de 2021.  [Document]  

 
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. 
 
 

 

I.1.3. Comissió de Personal Acadèmic 
[tornar a l’índex] 

 
 
Acord 1/2022, de 25 de gener, de la Comissió de Personal Acadèmic 
 
Aprovar l’ acta de la sessió anterior del dia 23 de novembre  de 2021.  

 
 
Acord 2/2022, de 25 de gener, de la Comissió de Personal Acadèmic 
 
Vistos els articles 138, 142 i 145 dels Estatuts de la UAB que regulen la tipologia i provisió de places de personal 
docent i investigador. 
 

Vistes les previsions de la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació que regula el marc 
per al foment de la investigació científica i tècnica i els seus instruments de coordinació general, amb la finalitat de 

contribuir a la generació difusió i transferència del coneixement i a la promoció de la investigació, el 
desenvolupament experimental i la innovació com a elements sobre els quals ha d’edificar-se el desenvolupament 
econòmic sostenible i el benestar social. 

http://www.uab.cat/doc/modificacions_credit_22desembre2021_CEO260122
http://www.uab.cat/doc/licitacions_segon_semestre_2021_CEO260122
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Vist l’article 142 i següents dels Estatuts de la UAB que regulen la provisió de places de lector. 
 

Vist l’article 54 i següents del Reglament de Personal Acadèmic aprovat per acord del Consell de Govern de la 
Universitat Autònoma de Barcelona de 17 de novembre de 2010 i modificada en diverses ocasions i la darrera el 2 
de juny del 2021. 
 
Vist l’article 45 i següents de la Llei d’Universitats de Catalunya que regulen els requisits del professorat contractat. 
 

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

de la Comissió de Personal Acadèmic. 
 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar, si escau, la convocatòria de concursos per a la contractació de nou professorat per al curs 2021-
2022.  [Document] 
 

SEGON.- Encarregar  al vicerector de Personal Acadèmic  l'execució i el seguiment d’aquest acord. 
 
 
Acord 3/2022, de 25 de gener, de la Comissió de Personal Acadèmic 
 
Vist el decret 237/2003, de 8 d’octubre, pel qual s’aproven els Estatuts de la UAB, els quals regulen als articles 136 

i 141 que el Consell de Govern ha de reglamentar el procediment dels concursos d’accés a places de cossos docents 
i de personal contractat i les proves corresponents.  
 
Vist el Reglament de Personal Acadèmic, aprovat en data 17 de novembre de 2010 i modificat en diverses ocasions, 
que regula els concursos d’accesos dels cossos docents universitaris i del professorat contractat. 
 
 

Atesa la necessitat d’acordar els criteris de priorització de les places restants de la capacitat de contractació de 2021, 
de les 50 places addicionals de professorat lector i de les places de professorat lector SH de la convocatòria de 2022. 
 
Vist l'article 18.1 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, aprovat per acord del consell de govern de 21 d’abril de 2005 i modificat en diverses ocasions, pel que fa a les 
competències de la Comissió de Personal Acadèmic.  
 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Informar favorablement els criteris de priorització de les places restants de la capacitat de contractació de 

2021, de les 50 places addicionals de professorat lector i de les places de professorat lector SH de la convocatòria 
de 2022 i elevar-lo al Consell de Govern per tal que exerceixi les seves competències. 
 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l’execució i el seguiment d’aquests acords. 
 
 
Acord 4/2022, de 25 de gener, de la 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 142 i següents dels Estatuts de la UAB que regulen la provisió de places de lector. 
 

http://www.uab.cat/doc/concursosPDItemporal_CPA250122
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Vist l’article 53 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. 
 
Vist la base vuitena del conveni entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament e 
Recerca i Universitats, i les universitats públiques catalanes de desenvolupament del Pla Jaume Serra Húnter de 
professorat contractat per a l’any 2021. 

 
Vist l’acord del Consell de Govern de 15 de maig de 2019 en el que aprova l’avaluació intermèdia i estabilització del 
professorat lector. 
 
Vist l'article 18 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, 

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

 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar, si escau, els criteris d’avaluació intermèdia de lectors de diversos departaments. [Document] 
 

SEGON.- Encarregar  al vicerector de Personal Acadèmic  l'execució i el seguiment d’aquest acord. 
 
 
Acord 5/2022, de 25 de gener, de la Comissió de Personal Acadèmic 
 
Vist l’article 20, apartat 3.2, de la Llei 22/2021, de 28 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 

2022 que estableix que les administracions públiques podran cedir taxa de reposició a les Universitats de la seva 
competència i les universitats públiques podran cedir-se taxa entre elles, amb l’autorització de les Administracions 
Públiques de que depenguin. 
 
Vist l’acord marc UAB-UPF de 26 de març de 2021 pel qual s’estableixen els efectes de la programació universitària, 
per al curs 2021-2022, en relació amb la implantació del títol oficial del grau en Medicina, de la Facultat de Ciències 
de la Salut i la Vida de la UPF i amb la desimplantació del grau interuniversitari grau en Medicina, de caràcter 

interuniversitari de la UAB i la UPF. 
 
Vista l’ampliació del concert sanitari UAB-UPF-PSMAR de 20 de maig de 2021 el qual preveu a la clàusula 4.2 que a 
partir del curs 2021-2022, la UPF assumirà la contractació del personal acadèmic no permanent (Titular interí, 
Agregats interins i associats assistencials o laborals) necessari tant pel que fa al grau de medicina de la UPF com 
dels cursos pendents del grau interuniversitari UPF-UAB. 
 

Atès que la UPF ha esgotat la totalitat de la taxa de reposició del 2019, 2020 i 2021 i necessita convocar places dels 

cossos de catedràtics d’universitat, de professors titulars d’universitat i de professors contractats doctors 
d’universitat (catedràtics contractats i agregats), així com places vinculades. Disposar d’algunes places addicionals 
ajudaria la UPF a la estabilització de part del professorat que fins ara impartia docència al Grau conjunt en Medicina 
UAB-UPF i que continuarà impartint docència en el nou Grau en Medicina UPF que comença el curs 2021-2022. 
 

Atès que la UAB pot cedir la taxa de reposició corresponent a les places de 4 investigadors doctors que hagin obtingut 
el certificat I3 dins del marc del Programa Ramón y Cajal de l’oferta pública d’ocupació de l’any 2022. 
 
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. 
 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 

PRIMER.- Informar favorablement la cessió de 4 places d’investigadors doctors que hagin obtingut el certificat I3 
dins del marc del Programa Ramón y Cajal de l’oferta pública d’ocupació de l’any 2022 de la UAB a la UPF i elevar-
la al Consell de Govern per a la seva aprovació. 

http://www.uab.cat/doc/criteris_avaluacio_intermedia_lectors_departaments_CPA250122
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SEGON.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l’execució i el seguiment d’aquests acords. 
 

 
Acord 6/2022, de 25 de gener, de la Comissió de Personal Acadèmic 
 
Vistos els articles 33, 55 i 69 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats que contenen les 
disposicions relatives a l’avaluació del professorat i les seves retribucions i l’article 72 de la Llei 1/2003, de 19 de 
febrer, d'Universitats de Catalunya, que regula les retribucions addicionals. 

 
Vistes les funcions de l’Agència per a la Qualitat dels Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya), que per 
encàrrec del Departament responsable d’universitats, elabora el marc per a un model d’avaluació docent de les 
universitats públiques catalanes, a partir del qual cada Universitat ha d’elaborar un manual propi d’avaluació docent 
del professorat. 

 
Vist l'apartat 5 de la Guia d’Avaluació de l’Activitat docent del professorat de la UAB, aprovada per l’acord del Consell 

de Govern de 30 de gener de 2020, que preveu que la Comissió de Personal Acadèmic es agent de l’avaluació i li 
correspon l’avaluació de l’activitat docent del professorat. 
 
Vist l'article 18.1 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a les 
competències de la Comissió de Personal Acadèmic pel que fa a l’avaluació del personal acadèmic. 
 

Atesa la regulació  d’AQU Catalunya de la convocatòria per al professorat funcionari i contractat  
(https://www.aqu.cat/professorat2/merits/merits-de-docencia) i la seva resolució REU/3817/2021, de 23 de 
desembre, per la qual es dona 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 2021. 
 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la renovació parcial de la composició de les comissions d’avaluació.  [Document] 
 
SEGON.- Aprovar la convocatòria d’avaluació de l’activitat docent per optar a la retribució addicional del tram de 

docència autonòmic o per tramitar la certificació docent del professorat funcionari i contractat de la UAB per períodes 
vençuts fins el 31/12/2021. 
 
TERCER.- Aprovar la proposta de calendari i terminis per desenvolupar la citada convocatòria. 
 
QUART.- Encarregar a la vicerectora de Qualitat i d’Acreditació Acadèmica l’execució i el seguiment d’aquests acords. 
 

 

Acord 7/2022, de 25 de gener, de la Comissió de Personal Acadèmic 
 
Vist el títol VI del Reglament de Personal Acadèmic de la UAB, aprovat per acord del Consell de Govern de data 17 
de novembre de 2010 i modificat per darrera vegada el dia 17 de març de 2021, el qual estableix la regulació dels 
col·laboradors i les col·laboradores de docència, entesos com a professionals que desenvolupen la seva activitat 

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

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 

PRIMER.- Donar-se per assabentats del reconeixement com a col·laboradors docents en les diverses modalitats 
previstes al Reglament de Personal Acadèmic. [Document] 
 

http://www.uab.cat/doc/avaluacio_activitat_docent_professorat_CPA250122
http://www.uab.cat/doc/colaboradors_docencia_nomenats_novembre_desembre_2021_CPA250122
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SEGON.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l’execució i el seguiment d’aquests acords 
 
 

 

I.1.4. Comissió de Recerca, Transferència i Innovació  
[tornar a l’índex] 

 
 
Acord 1/2022, de 19 de gener, de la Comissió de Recerca, Transferència i Innovació  
 
Aprovar l’ acta de la sessió anterior del dia 19 de novembre de 2021.  
 

 
Acord 2/2022, de 19 de gener, de la Comissió de Recerca, Transferència i Innovació  

 
Atès que en data 15 d’abril de 2021 la Comissió d’Investigació va aprovar la Convocatòria d’ajuts Programa Talent 
de 5 places d’investigador ordinari (acord 014/2021) per la captació i la retenció de talent investigador per potenciar 
les seves activitats de recerca en el conjunt dels àmbits de coneixement propis de la UAB. 
 

Atès que el període de presentació de candidatures va ser del 2 de maig al 14 de juny de 2021.   
 
Vists els criteris d’adjudicació seguits per la comissió avaluadora designada a l’efecte, s’eleva a la Comissió 
d’investigació la llista prioritzada dels candidats annexa com a document 2.  
 
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 
 

ACORDS 
 
PRIMER.- Resoldre provisionalment la convocatòria d’ajuts Programa Talent de 5 places d’investigador ordinari 

d’acord amb la llista prioritzada de candidatures. [Document]  
 
SEGON.- Publicar la present resolució i obrir el corresponent tràmit d’al·legacions previstes a les bases de la 
convocatòria. 
 
TERCER.- Encarregar a la Vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
 

QUART.- Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries 
per a fer-los efectius. 
 
 
Acord 3/2022, de 19 de gener, de la 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 gener de 2022. [Document]   
 

http://www.uab.cat/doc/llista_prioritzada_candidatures_convocatoria_talent_CR190122
http://www.uab.cat/doc/convocatoria_reassignacioTSR_CR190122
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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 4/2022, de 19 de gener, de la 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 . 
 

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.- Autoritzar l’adscripció de l’activitat de recerca dels investigadors que es passen a detallar a favor del centre 
de recerca amb personalitat jurídica pròpia de l’Esfera UAB, en els següents termes: 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

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 5/2022, de 19 de gener, de la 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 .    
  
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 del senyor Aleix Comas 

de la Universität de Wien, assignat al Departament de Química. 

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

Nom Departament 
origen 

Centre de recerca 
d’adscripció 

Percentatge 
d’adscripció 

Javier Rodríguez Viejo Física ICN2 50% 

Marta Gonzàlez Silveira Física ICN2 50% 

Aitor Lopeandia Fernández Física ICN2 50% 

Cristina Rodríguez Tinoco Física ICN2 50% 

Juan Vicente Luciano Devis Psicologia 

Clínica i Salut 

Fundació Sant Joan de 

Deu 

50% 
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TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries 
per a fer-los efectius. 

 
 
Acord 6/2022, de 19 de gener, de la Comissió de Recerca, Transferència i Innovació 
 
Atès que en data 7 de novembre de 2018 el Consell de Govern va aprovar la Normativa de la Universitat Autònoma 
de Barcelona sobre reconeixement d’activitats  de recerca a  l’empara de l’article 21.1 de la Llei 24/2015, de 24 de 

juliol, de patents (acord 98/2018).    
 
Atès que es van presentar les sol·licituds de reconeixement d’activitats de recerca.  
 
Atès que a l’empara del que estableix l’article 4.3 de l’esmentada normativa la Comissió d’Investigació, en sessió de 

21 de gener de 2019, va designar els membres de la comissió ad-hoc.    
 

Vist l’acord pres per la comissió ad-hoc en relació a les sol·licituds presentades  el qual s’eleva, en qualitat de 
proposta d’informe , a la Comissió d’Investigació perquè exerceixi les seves funcions.   
  
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 el reconeixement de recerca a les següents persones, en els termes establerts 

als articles 5 i 6 de la normativa de la UAB sobre reconeixement d’activitats de recerca a l’empara de l’article 21.1 
de la Llei 24/2015, de 24 de juliol, de patents:  
 
• Ingeborg María Porcar Becker 
• Ernesto Morales Morales 
• Maria Gloria Castells Carles 
• Gemma Comes Orpinell 

• Ahmed Salama Fadali 
 
SEGON.- Elevar aquests acords al rector perquè exerceixi les seves funcions 
 
TERCER.- Encarregar als vicerectors de Recerca i de Transferència, i d’Innovació i de Projectes Estratègics 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 7/2022, de 19 de gener, de la Comissió de Recerca, Transferència i Innovació 
 

ACORDS 
 
PRIMER.- Informar favorablement la modificació de la composició de la Comitè de Bioseguretat en el sentit substituir 
al doctor Isidre Gibert, qui causa baixa voluntària de l’òrgan, pel doctor Albert Quintana, passant a ostentar el càrrec 
de presidenta la doctora Esther Julián Gómez.  
 
SEGON.- Elevar aquest acord al Consell de Govern perquè exerceixi les seves funcions. 

 
TERCER.- Encarregar als vicerectors de Recerca i de Transferència, i d’Innovació i de Projectes Estratègics 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  
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Acord 8/2022, de 28 de gener, de la Comissió de Recerca, Transferència i Innovació  
 

Primer. Informar favorablement sobre la proposta de priorització de les sol·licituds de beques FI-DGR per al 2022. 
[Document] 
 
Segon. Comunicar aquests acords al vicerector de Recerca i de Transferència i perquè emeti la resolució corresponent 
i la notifiqui a les persones interessades i als òrgans escaients.  
 

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

I.1.5. Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística 
[tornar a l’índex] 

 
Acord 1/2022, de 27 de gener, de Relacions Internacionals i de Política Lingüística  
 
Aprovar l’acta de la sessió anterior de data 22 d’octubre de 2021   

 
 
Acord 2/2022, de 27 de gener, de Relacions Internacionals i de Política Lingüística  
 
Atesa la necessitat d’aprovar la convocatòria per a l’organització d’estades intensives combinades d’estudis (Blended 
Intensive Programme) projecte Erasmus+ 2021. 

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

 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 
Primer. Aprovar la convocatòria d’Ajuts per a l’organització dels Blended Intensive Programmes (BIP) del projecte 
2021. [Document] 
 
Segon. Encarregar al vicerector de Relacions Internacionals i de Política Lingüística l’execució i 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 3/2022, de 27 de gener, de Relacions Internacionals i de Política Lingüística  

 
Vista la proposta del vicerector de Relacions Internacionals de presentar les bases d’unes convocatòries d'ajuts del 
Pla de llengües per a l'any 2022. 
 
Atès que la Universitat Autònoma de Barcelona disposa d’un Pla de llengües per al període 2021-2025, aprovat pel 
Consell de Govern el 30 de setembre del 2021. 
 

Atès que el Pla de llengües de la UAB es desplega en unes actuacions anuals. 
 
Atès que entre les actuacions per al 2022 hi ha la convocatòria d’ajuts següent: convocatòria d'ajuts UAB per a la 
correcció de materials docents en anglès i en català 
Vist l'article 20 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, 
segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a les competències 
de la Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística, que estableix que li correspon aplicar el Pla de 

llengües de la UAB (art. 20 f) i aprovar i resoldre les convocatòries d’ajuts per a fomentar l’ús de la llengua catalana 
(art. 20 g). 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

http://www.uab.cat/doc/prioritzacio_convocatoria_predoctoralsFI2022_CR280122
http://www.uab.cat/doc/ajuts_BIP_CRIPL_270122
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ACORDS 
 

Primer. Aprovar la convocatòria d’Ajuts per a la correcció de materials docents en català i en anglès. [Document] 
 
Segon. Encarregar al vicerector de Relacions Internacionals i de Política Lingüística l’execució i 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 4/2022, de 27 de gener, de Relacions Internacionals i de Política Lingüística  
 

Vista la proposta del vicerector de Relacions Internacionals de presentar les bases d’unes convocatòries d'ajuts del 
Pla de llengües per a l'any 2022. 

 
Atès que la Universitat Autònoma de Barcelona disposa d’un Pla de llengües per al període 2021-2025, aprovat pel 
Consell de Govern el 30 de setembre del 2021. 
 
Atès que el Pla de llengües de la UAB es desplega en unes actuacions anuals. 
 
Atès que entre les actuacions per al 2022 hi ha la convocatòria d’ajuts següent: convocatòria d'ajuts al personal 

acadèmic de la UAB per a l'aprenentatge d'idiomes 
 
Vist l'article 20 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, 
segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a les competències 
de la Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística, que estableix que li correspon aplicar el Pla de 
llengües de la UAB (art. 20 f) i aprovar i resoldre les convocatòries d’ajuts per a fomentar l’ús de la llengua catalana 

(art. 20 g). 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 
Primer. Aprovar la convocatòria d’Ajuts al personal acadèmic per a l’aprenentatge d’idiomes. [Document] 

 
Segon. Encarregar al vicerector de Relacions Internacionals i de Política Lingüística l’execució i 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 5/2022, de 27 de gener, de Relacions Internacionals i de Política Lingüística  
 
Vista la proposta del vicerector de Relacions Internacionals de presentar les línies d’actuació del Pla de llengües per 
al 2022. 
 

Atès que la Universitat Autònoma de Barcelona disposa d’un Pla de llengües per al període 2021-2025, aprovat pel 
Consell de Govern el 30 de setembre del 2021. 
 
Atès que el Pla de llengües de la UAB es desplega en unes actuacions anuals. 
 
Vist l'article 20 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, 
segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a les competències 

de la Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística, que estableix que li correspon aplicar el Pla de 
llengües de la UAB (art. 20 f). 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 
ACORDS 
 

https://www.uab.cat/doc/juts_correccio_materials_docents_catala_angles_CRIPL_270122
http://www.uab.cat/doc/ajuts_personal_academic_aprenentatge_idiomes_CRIPL_270122
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Primer. Aprovar les actuacions del Pla de Llengües per al 2022, afegint tres actuacions proposades pel president: 1) 
afegir una campanya de sensibilització sobre drets lingüístics; 2) fer un estudi sobre com incloure la llengua 
d’impartició d’una assignatura en el moment de l’automatrícula; 3) estudiar la creació d’un sub-portal web on 

s’informi de les actuacions en matèria de política lingüística per part de la UAB i on estiguin accessibles les dades 
sobre usos lingüístics al campus. [Document] 
Igualment es proposa modificar les actuacions del Pla de llengües previst per l’any 2022 relatives a la senyalització 
del campus i les modificacions del web, per un estudi sobre aquests aspectes de cara a la seva materialització en 
accions concretes. 
 

Segon. Encarregar al vicerector de Relacions Internacionals i de Política Lingüística l’execució i 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. 

 
 

  

http://www.uab.cat/doc/Actuacions_Pla_Llengues_2022_CRIPL_270122
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II.  Circulars, instruccions  
i altres resolucions d’àmbit general 

 
 

 
II.1. Instruccions 

[tornar a l’índex] 

 
Instrucció 1/2022 del gerent de la UAB per la qual es fixen els criteris d’aplicació de les mesures recollides a la 
SLT/8/2022, de 4 de gener, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per 
a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya [Document] 

 

 

  

http://www.uab.cat/doc/Instruccio_2022_01
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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.   Nomenaments  

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

[tornar a l’índex] 

 
 

IV.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. 
 

 
IV.2. Facultats i Escoles  

[tornar a l’índex] 

 

IV.2.1. Nomenaments  
 
Resolució del rector, de 18 de gener de 2022, per la qual nomena la senyora Montserrat Bonet Bagant 
secretària i vicedegana de Comtec, Treballs Finals d’Estudis i Laboratoris de la Facultat de Ciències de la 

Comunicació, amb efectes del dia 1 de gener de 2022. 
  
Resolució del rector, de 18 de gener de 2022, per la qual nomena el senyor Santiago Giraldo Luque 
coordinador d’Estudis de Periodisme de la Facultat de Ciències de la Comunicació, amb efectes del dia 1 de gener 
de 2022. 
  
Resolució del rector, de 18 de gener de 2022, per la qual nomena el senyor José Ángel Guimerà Orts vicedegà 
de Qualitat de la Facultat de Ciències de la Comunicació, amb efectes del dia 1 de gener de 2022. 
  
Resolució del rector, de 18 de gener de 2022, per la qual nomena el senyor Enric Marin Otto degà de la 
Facultat de Ciències de la Comunicació, amb efectes del dia 1 de gener de 2022.  
  
Resolució del rector, de 18 de gener de 2022, per la qual nomena la senyora Núria Simelio Solà vicedegana 

de Docència, Professorat i Alumnat de la Facultat de Ciències de la Comunicació, amb efectes del dia 1 de gener de 

2022.  
 
Resolució del rector, de 18 de gener de 2022, per la qual nomena el senyor Jaume Soriano Clemente 
coordinador de la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca de la Facultat de Ciències de la Comunicació, amb efectes 
del dia 1 de gener de 2022. 
 
Resolució del rector, de 24 de gener de 2022, per la qual nomena la senyora Anna Soler Membrives 
coordinadora d’Estudis del Grau de Biologia Ambiental de la Facultat de Biociències, amb efectes del dia 1 de gener 
de 2022. 
 
Resolució del rector, de 24 de gener de 2022, per la qual nomena el senyor Diego Blas Temiño coordinador 
d’Estudis del Màster en Física d’Altes Energies, Astrofísica i Cosmologia de la Facultat de Ciències, amb efectes del 

dia 1 de gener de 2022. 
  
Resolució del rector, de 24 de gener de 2022, per la qual nomena el senyor Xavier Font Segura coordinador 

d’Estudis adjunt del Grau de Ciències Ambientals de la Facultat de Ciències, amb efectes del dia 1 de gener de 2022.  
  
Resolució del rector, de 24 de gener de 2022, per la qual nomena el senyor Pere Masjuan Queralt coordinador 
d’Estudis del Grau de Física de la Facultat de Ciències, amb efectes del dia 1 de gener de 2022. 
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Resolució del rector, de 24 de gener de 2022, per la qual nomena la senyora Patricia Olmos Rueda 
coordinadora del Grau en Pedagogia de la Facultat de Ciències de l’Educació, amb efectes del dia 1 de gener de 
2022. 
 
Resolució del rector, de 24 de gener de 2022, per la qual nomena la senyora Angelina Sánchez Martí 
coordinadora del Màster en Psicopedagogia de la Facultat de Ciències de l’Educació, amb efectes del dia 1 de gener 
de 2022. 
  
Resolució per delegació del rector, de 10 de gener de 2022, per la qual es nomena el senyor Enrique 
Hernández Pérez coordinador del Màster en Ciència Política/Political Science de la Facultat de Ciències Polítiques i 
de Sociologia, amb efectes del dia 1 de desembre de 2021. 
  
Resolució per delegació del rector, de 11 de gener de 2022, per la qual es nomena el senyor David Gutiérrez 

Colominas coordinador del Màster en Drets Sociolaborals de la Facultat de Dret, amb efectes del dia 6 de setembre 
de 2021. 
  
Resolució per delegació del rector, de 31 de gener de 2022, per la qual es nomena el senyor Vicente Méndez 
López coordinador de Facultat del Doble Grau de Física-Matemàtiques de la Facultat de Ciències, amb efectes del 
dia 1 de gener de 2022. 
  
Resolució per delegació del rector, de 31 de gener de 2022, per la qual es nomena la senyora María Jesús 
Portella Moll coordinadora d’Estudis del Màster de Recerca en Salut Mental del la Facultat de Medicina, amb efectes 
del dia 1 de setembre de 2021. 
 
 

IV.2.2. Cessaments  
 

Resolució del rector, de 18 de gener de 2022, per la qual la senyora Celia Andreu Sánchez cessa com a 
vicedegana d’Ordenació Acadèmica de la Facultat de Ciències de la Comunicació, amb efectes del dia 31 de desembre 
de 2021. 
 

Resolució del rector, de 18 de gener de 2022, per la qual la senyora Carmina Crusafon Baques cessa com a 
vicedegana de Docència, Professorat i Alumnat de la Facultat de Ciències de la Comunicació, amb efectes del dia 31 
de desembre de 2021. 
  
Resolució del rector, de 18 de gener de 2022, per la qual la senyora Carmina Crusafon Baques cessa com a 

vicedegana de Docència, Professorat i Alumnat de la Facultat de Ciències de la Comunicació, amb efectes del dia 31 
de desembre de 2021. 
  
Resolució del rector, de 18 de gener de 2022, per la qual el senyor José Ángel Guimerà Orts cessa com a 
coordinador del Sistema de Qualitat del Centre de la Facultat de Ciències de la Comunicació, amb efectes del dia 31 

de desembre de 2021. 
  
Resolució del rector, de 18 de gener de 2022, per la qual el senyor Carlos Llorens Maluquer cessa com a 
vicedegà de Comunicació i UAB Campus Mèdia de la Facultat de Ciències de la Comunicació, amb efectes del dia 31 
de desembre de 2021. 
 
Resolució del rector, de 18 de gener de 2022, per la qual el senyor Enric Marin Otto cessa com a coordinador 
de la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca de la Facultat de Ciències de la Comunicació, amb efectes del dia 31 
de desembre de 2021. 
 
Resolució del rector, de 18 de gener de 2022, per la qual el senyor Luis Fernando Morales Morante cessa 
com a vicedegà d’Economia, Infraestructures i Relacions Institucionals de la Facultat de Ciències de la Comunicació, 

amb efectes del dia 31 de desembre de 2021. 
  
Resolució del rector, de 18 de gener de 2022, per la qual la senyora Maria José Recoder Sellarés cessa com 
a degana de la Facultat de Ciències de la Comunicació, amb efectes del dia 31 de desembre de 2021. 
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Resolució del rector, de 18 de gener de 2022, per la qual la senyora Núria Simelio Solà cessa com a 
coordinadora d’Estudis de Periodisme de la Facultat de Ciències de la Comunicació, amb efectes del dia 31 de 
desembre de 2021. 
  
Resolució del rector, de 24 de gener de 2022, per la qual el senyor Anselm Rodrigo Domínguez cessa com 
a coordinador d’Estudis del Grau de Biologia Ambiental de la Facultat de Biociències, amb efectes del dia 31 de 
desembre de 2021. 
 

Resolució del rector, de 24 de gener de 2022, per la qual la senyora Marta González Silveira cessa com a 
coordinadora d’Estudis del Grau de Física de la Facultat de Ciències, amb efectes del dia 31 de desembre de 2021. 
  
Resolució del rector, de 24 de gener de 2022, per la qual la senyora Montserrat López Mesas cessa com a 
coordinadora d’Estudis adjunta del Grau de Ciències Ambientals de la Facultat de Ciències, amb efectes del dia 31 

de desembre de 2021. 
  
Resolució del rector, de 24 de gener de 2022, per la qual el senyor Pere Masjuan Queralt cessa com a 
coordinador d’Estudis del Màster en Física d’Altes Energies, Astrofísica i Cosmologia de la Facultat de Ciències, amb 
efectes del dia 31 de desembre de 2021. 
  
Resolució del rector, de 24 de gener de 2022, per la qual el senyor Antonio Navío Gámez cessa com a 
coordinador del Grau en Pedagogia de la Facultat de Ciències de l’Educació, amb efectes del dia 31 de desembre de 
2021. 
 

Resolució del rector, de 24 de gener de 2022, per la qual el senyor José María Sanahuja Gavaldà cessa com 
a coordinador del Màster en Psicopedagogia de la Facultat de Ciències de l’Educació, amb efectes del dia 31 de 
desembre de 2021. 
 
Resolució per delegació del rector, de 10 de gener de 2022, per la qual la senyora Carolina Galais González 
cessa com a coordinadora del Màster en Ciència Política/Political Science de la Facultat de Ciències Polítiques i de 

Sociologia, amb efectes del dia 30 de novembre de 2021. 
  
Resolució per delegació del rector, de 11 de gener de 2022, per la qual el senyor Xavier Sola Monells cessa 
com a coordinador del Màster en Drets Sociolaborals de la Facultat de Dret, amb efectes del dia 5 de setembre de 
2021. 
  
Resolució per delegació del rector, de 31 de gener de 2022, per la qual la senyora Anna Soler Membrives 
cessa com a coordinadora adjunta d’Estudis del Grau en Biologia Ambiental de la Facultat de Biociències, amb efectes 
del dia 31 de desembre de 2021. 
  
Resolució per delegació del rector, de 31 de gener de 2022, per la qual el senyor Angel Lizana Tutusaus 
cessa com a coordinador de Facultat del Doble Grau de Física-Matemàtiques de la Facultat de Ciències, amb efectes 
del dia 31 de desembre de 2021. 
  
Resolució per delegació del rector, de 31 de gener de 2022, per la qual el senyor Víctor Pérez Solá cessa 
com a coordinador d’Estudis del Màster de Recerca en Salut Mental de la Facultat de Medicina, amb efectes del dia 
31 d’agost de 2021. 

 
 
 

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

 
IV.3.1. Nomenaments  
 
Resolució del rector, de 18 de gener de 2022, per la qual nomena el senyor Diego Castro Ceacero director 
del Departament de Pedagogia Aplicada, amb efectes del dia 1 de gener de 2022.  
  
Resolució del rector, de 18 de gener de 2022, per la qual nomena el senyor Antonio Navío Gámez secretari 

del Departament de Pedagogia Aplicada, amb efectes del dia 1 de gener de 2022 
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Resolució del rector, de 18 de gener de 2022, per la qual nomena el senyor David Rodríguez Gómez 
coordinador de la Unitat de Didàctica i Organització Escolar del Departament de Pedagogia Aplicada, amb efectes 
del dia 15 de desembre de 2021.  
  
Resolució del rector, de 24 de gener de 2022, per la qual nomena el senyor Joaquín Ariño Carmona 
coordinador de la Unitat de Bioquímica de Veterinària del Departament de Bioquímica i Biologia Molecular, amb 
efectes del dia 1 de gener de 2022. 
  
Resolució del rector, de 24 de gener de 2022, per la qual nomena la senyora Carmen Sarasúa García 
coordinadora de la Unitat d’Història i Institucions Econòmiques del Departament d’Economia i d’Història Econòmica, 
amb efectes del dia 11 de novembre de 2021. 
  
Resolució del rector, de 24 de gener de 2022, per la qual nomena el senyor Antonio Pedro Villaverde 
Corrales coordinador de la Unitat de Microbiologia Campus del Departament de Genètica i de Microbiologia, amb 

efectes del dia 1 de gener de 2022. 
 
Resolució per delegació del rector, de 19 de gener de 2022, per la qual es nomena el senyor Miguel Gardeñes 
Santiago coordinador de la Unitat de Dret Internacional Privat del Departament de Dret Privat, amb efectes del dia 

1 d’octubre de 2021. 
  
Resolució per delegació del rector, de 19 de gener de 2022, per la qual es nomena la senyora Maria Isabel 
Martínez Jiménez coordinadora de la Unitat de Dret Mercantil del Departament de Dret Privat, amb efectes del dia 
22 de juliol de 2021. 
  
Resolució per delegació del rector, de 31 de gener de 2022, per la qual es nomena el senyor Avraham 
Yehudah Astor coordinador de Recerca del Departament de Sociologia, amb efectes del dia 1 de gener de 2022. 
 

 

IV.3.2. Cessaments  
 
Resolució del rector, de 18 de gener de 2022, per la qual el senyor Diego Castro Ceacero cessa com a 
coordinador de la Unitat de Didàctica i Organització Escolar del Departament de Pedagogia Aplicada, amb efectes 

del dia 14 de desembre de 2021. 
 
Resolució del rector, de 18 de gener de 2022, per la qual la senyora Maria del Mar Duran Bellonch cessa 
com a secretària del Departament de Pedagogia Aplicada, amb efectes del dia 31 de desembre de 2021. 
  
Resolució del rector, de 18 de gener de 2022, per la qual el senyor José Tejada Fernández cessa com a 
director del Departament de Pedagogia Aplicada, amb efectes del dia 31 de desembre de 2021. 
 
Resolució del rector, de 24 de gener de 2022, per la qual el senyor Néstor Gómez Trias cessa com a 
coordinador de la Unitat de Bioquímica de Veterinària del Departament de Bioquímica i Biologia Molecular, amb 
efectes del dia 31 de desembre de 2021. 
  
Resolució del rector, de 24 de gener de 2022, per la qual la senyora Montserrat Llonch Casanovas cessa 
com a coordinadora de la Unitat d’Història i Institucions Econòmiques del Departament d’Economia i d’Història 
Econòmica, amb efectes del dia 10 de novembre de 2021. 
  
Resolució del rector, de 24 de gener de 2022, per la qual el senyor Antonio Solé Cornellà cessa com a 
coordinador de la Unitat de Microbiologia Campus del Departament de Genètica i de Microbiologia, amb efectes del 
dia 31 de desembre de 2021. 
 
Resolució per delegació del rector, de 19 de gener de 2022, per la qual el senyor Rafael Arenas García 
cessa com a coordinador de la Unitat de Dret Internacional Privat del Departament de Dret Privat, amb efectes del 

dia 30 de setembre de 2021. 
  
Resolució per delegació del rector, de 19 de gener de 2022, per la qual el senyor Eliseo Sierra Noguero 
cessa com a coordinador de la Unitat de Dret Mercantil del Departament de Dret Privat, amb efectes del dia 21 de 

juliol de 2021. 
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Resolució per delegació del rector, de 31 de gener de 2022, per la qual la senyora Maria del Mar Griera 
Llonch cessa com a coordinadora de Recerca del Departament de Sociologia, amb efectes del dia 31 de desembre 
de 2021. 
 
 
 

IV.4. Centres d’Estudis i de Recerca (CER)   
[tornar a l’índex] 

 

IV.4.1. Nomenaments  
 
Resolució del rector, de 10 de gener de 2022, per la qual es nomena el senyor Blai Guarné Cabello director del 
Centre d’Estudis i Recerca Sobre Àsia Oriental (CERAO), amb efectes del dia 27 de novembre de 2021. 
 

Resolució del rector, de 10 de gener de 2022, per la qual es nomena el senyor Eduard Ariza Solé director del 
Centre d’Estudis i Recerca ARCTIC, amb efectes del dia 22 de febrer de 2019. 
 

 

IV.4.2. Cessaments  
 
Resolució del rector, de 10 de gener de 2022, per la qual el senyor Minkang Zhou cessa com a director del 
Centre d’Estudis i Recerca Sobre Àsia Oriental (CERAO), amb efectes del dia 26 de novembre de 2021. 
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V.  Convocatòries  
i resolucions de places 

 
 
V.1. Personal acadèmic i personal investigador en formació 

[tornar a l’índex] 

 

V.1.1. Convocatòries  
 
Resolució del rector i del director gerent de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, de 10 de gener de 
2022, per la qual es convoca concurs d’accés a plaça vinculada de cossos docents universitaris, segons es detalla 

(BOE núm. 14, de 17 de gener de 2022): 
 

Número de places: 1 

Referència: TU/21/87 

Identificador de la plaça: ATU01023 

Categoria de la plaça: Professor Titular d’Universitat 

Departament: Farmacologia, Terapèutica i Toxicologia 

Àrea: Farmacologia 

Especialitat: Farmacologia clínica 

Perfil docent: Farmacologia clínica 

Perfil investigador: Farmacologia clínica 

Destinació: 
Hospital Universitari de la Santa Creu i Sant 
Pau 

 
Resolució del rector i del director general de la Corporació Sanitària Parc Taulí, de 10 de gener de 2022, 

per la qual es convoca concurs d’accés a plaça vinculada de cossos docents universitaris, segons es detalla (BOE 
núm. 14, de 17 de gener de 2022): 

 

Número de places: 1 

Categoria de la plaça: Professor Titular d’Universitat 

Departament: Medicina 

Àrea: Medicina 

Especialitat: Endocrinologia i nutrició 

Perfil docent: 
Medicina i cirurgia IV (endocrinologia i 
nutrició) 

Perfil investigador: Diabetes mellitus 

Destinació: Hospital Universitari Parc Taulí 

 
Resolució del rector, de 27 de gener de 2022, per la qual es convoquen els processos selectius per a la 
contractació de personal docent i investigador en el marc del Pla Serra Húnter, segons es detalla (DOGC núm. 8599, 

de 4 de febrer de 2022): 
 

Referència de concurs: UAB-LE-211-009 

Nombre de places: 1 

Departament: Teories de l’Educació i Pedagogia Social 

Àmbit de coneixement: Pedagogia social 

 
Resolució del rector, de 27 de gener de 2022, per la qual es convoca concurs d’accés a places de cossos docents 
universitaris, segons es detalla (BOE núm. 29, de 3 de febrer de 2021): 
 

Número de places: 1 

Referència: TU/21/55 

Identificador de la plaça: AAG00325 

Categoria de la plaça: Professor titular d’Universitat 

Departament: Dret Públic i Ciències Historicojurídiques 

Àrea de coneixement: Dret del treball i de la Seguretat Social 

Perfil docent: Dret del Treball I (Grau en Dret) 

Perfil investigador: Dret del Treball 
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V.1.2. Resolucions  
 
Resolució de la rectora, de 9 de setembre de 2020, 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 gener de 2022, per la qual es nomena la senyora Ana María Enrique Jiménez 
professora titular d'universitat del Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual en l'àrea 
de coneixement de Comunicació Audiovisual i Publicitat (BOE núm. 17, de 20 de gener de 2022). 
 
Resolució del rector, de 24 de gener de 2021, per la qual es declara conclòs el procediment i deserta la plaça 
de lector de referència LEC19/2021 del Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació, de l’àmbit de 

coneixement de Psicologia Evolutiva i de l’Educació (DOGC núm. 8597, de 2 de febrer de 2022). 
 
Resolució del rector, de 24 de gener de 2022, per la qual es declara conclòs el procediment i i deserta la plaça 
de lector de referència LEC10/2021, del Departament d’Empresa, de l’àmbit de coneixement de Comercialització i 
Investigació de Mercats (DOGC núm. 8596, d’1 de febrer de 2022). 
 
 

 

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

 

V.2.1. Convocatòries  
 
Resolució del vicerector d’Organització, per autorització del rector, de 12 de gener de 2022, per la qual 

es convoca concurs intern de trasllat i/o promoció, per a la provisió d’una plaça de tècnic/a superior (personal laboral 

grup 1), amb destinació a la Unitat de Gestió de la informació i Dades de l’Oficina de Gestió de la Informació i de la 
Documentació, segons es detalla: 
 

Codi Grup CLT Destinació Especialitat Horari 

F04057 1 E 
Unitat de Gestió de la informació i Dades – Oficina de Gestió 

de la informació i de la Documentació 
Dades De 9 a 17 

 
Resolució del rector, de 19 de gener de 2022, per la qual s’acorda la tramitació de la convocatòria per a un 
concurs oposició per a l’accés a l’escala de gestió (subgrup A1) de la UAB, en el torn de promoció interna, referència 

2021A1CO01. 
 
Resolució del rector, de 19 de gener de 2022, per la qual s’acorda la tramitació de la convocatòria per a un 
concurs específic per a la provisió de 5 places de l’escala de gestió (subgrup A2) de la UAB, referència 2021A2IE04. 
 
Resolució del rector, de 19 de gener de 2022, per la qual s’acorda la tramitació de la convocatòria per a un 

concurs intern de trasllat i/o promoció, per a la provisió d’una plaça de Responsable de Servei (personal laboral grup 

1), amb destinació a la Unitat de Coordinació de l’Àrea de Planificació de Sistemes d’Informació de la UAB, referència 
2021G1IG04. 
 
Resolució del rector, de 19 de gener de 2022, per la qual s’acorda la tramitació de la convocatòria d’un concurs 
intern de trasllat i/o promoció, per a la provisió de 4 places de Tècnic/a d’àmbit (personal laboral grup 1), amb 
destinació a la Unitat de Coordinació de l’Àrea de Planificació de Sistemes d’Informació de la UAB, referència 
2021G1IG05. 

 
Resolució del rector, de 19 de gener de 2022, per la qual s’acorda r la tramitació de la convocatòria per a un 
concurs específic, pel torn de trasllat i/o promoció, per a la provisió de 2 places d’administratiu o d’administrativa 
especialista (subgrup C1) de la Universitat Autònoma de Barcelona, referència 2021C1IE06. 
 
Resolució del rector, de 26 de gener de 2022, per la qual s’acorda la tramitació de la convocatòria per a un 

concurs intern de trasllat i/o promoció, per a la provisió de 4 places de Tècnic/a informàtic/a júnior (personal laboral 

grup 3), amb destinació a la Unitat de Coordinació de l’Àrea de Planificació de Sistemes d’Informació, referència 
2021G3IG02. 
 



BOUAB Núm. 202  -  Gener / 2022     pàg. 28 
 

 

Butlletí Oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona 

Resolució del rector, de 27 de gener de 2022, per la qual s’acorda la tramitació d’un concurs específic per a la 
provisió de 2 places de l’escala d’ajudants d’arxius  biblioteques (Subgrup A2). 
 

Resolució del rector, de 27 de gener de 2022, per la qual s’acorda la tramitació d’un anunci de provisió 
extraordinària per cobrir provisionalment 3 places de l’escala de gestió (subgrup A2). 
 

V.2.2. Resolucions  
 

Resolució de la cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 13 de 
gener de 2022, per la qual s’aplica a Esther Verriest Olmo un complement personal de durada determinada per 
reconèixer l'assumpció de tasques de major responsabilitat vinculades a la gestió de la convocatòria d’ajuts per a la 
requalificació del sistema universitari espanyol, d’acord amb la resolució del rector de 2 de juliol de 2021, amb 
efectes del dia 15 de juliol de 2021 i fins al dia 31 de desembre de 2024. 
 

Resolució de la cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 20 de 
gener de 2022, per la qual es reconeix a Aser Clavero Roluy el nivell professional C1.21 pel període comprés entre 
el 29 de gener de 2014 i el 2 de setembre de 2014. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 20 de 
gener de 2022, per la qual s’adscriu en comissió de serveis Núria Olaya Montero, titular de la plaça F01673 
(C1.18.1) d’administrativa de la Gestió Acadèmica de la Facultat de Psicologia de l’Administració de Lletres i de 

Psicologia, per ocupar la plaça F05829 (C1.21.1) d’administrativa especialista d’intercanvis de la Gestió Acadèmica 
de la Facultat de Psicologia de l’Administració de Lletres i de Psicologia, amb efectes del dia 7 de gener de 2022, i 
fins a la cobertura de la plaça per una persona titular. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 20 de 
gener de 2022, per la qual es reconeix a Elisabet Braut Sallent el nivell professional C1.21 pel període comprés 
entre el 2 d’octubre de 2018 i el 10 de novembre de 2019. 

 

Resolució de la cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 20 de 
gener de 2022, per la qual s’aplica a Marta Casanova Sagré, un complement personal de durada determinada per 
assumir de manera temporal funcions de major responsabilitat, amb efectes del dia 1 de gener de 2022. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 20 de 

gener de 2022, per la qual es fa cessar Alexis Fernàndez Rubio per finalització de contracte d’interinitat, amb 
efectes del dia 11 de gener de 2022. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 20 de 
gener de 2022, per la qual s’encarrega, amb caràcter provisional, les funcions i les responsabilitats pròpies de la 
plaça L00155 (LG2Q) de cap de grup de vigilants del Servei de Seguretat i Vigilància a Juan Antonio Vega Rodríguez, 
amb efectes del dia 1 de gener de 2022 i fins al dia 31 de gener de 2022, en torn de nit. 

 
Resolució de la cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 20 de 
gener de 2022, per la qual es fa cessar Natàlia Noemí Fouquet Paz com a funcionària interina de suport a projectes, 

amb efectes del dia 2 de gener de 2022.  
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 20 d 
egener de 2022, per la qual s’aplica a Carmen Maria Hernàndez Canossa, un complement personal de durada 

determinada per reconèixer l'assumpció de tasques de major responsabilitat vinculades a la Unitat d’Administració 
del Servei d’Ocupabilitat, amb efectes del dia 7 de gener de 2022. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 20 de 
gener de 2022, per la qual es tanca l’encàrrec de funcions per acumulació de tasques a Purificació Perona Robles, 
sobre la plaça F02059 (A2/C1.22.1) de gestora del Departament d’Art i de Musicologia de l’Administració de Lletres 

i de Psicologia, amb efectes del dia 31 de gener de 2022. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 20 de 
gener de 2022, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, Alícia Rodríguez Vives, funcionària de l’escala 
administrativa, per ocupar la plaça F01049 (C1.22.1) de secretària de direcció de l’Equip de Govern del Gabinet del 

Rector, amb efectes del dia 7 de gener de 2022. 
 

Resolució de la cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 20 de 
gener de 2022, per la qual s’adscriu, amb caràcter provisional, Daniel Requena Cervantes, a la plaça L01013 (LG3L) 
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de tècnic informàtic júnior del Servei d’Informàtica Distribuïda de l’Administració de Centre de Dret i de Ciències 
Polítiques i de Sociologia, amb efectes del dia 10 de gener de 2022. 
 

Resolució de la cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 20 de 
gener de 2022, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, Maria Luna Santana Aguilar, funcionària de l’escala 
administrativa, per ocupar la plaça F02039 (C1.22.1) d’administrativa responsable del Departament de Teories de 
l’Educació i Pedagogia Social de l’Administració de Ciències de l’Educació i de Traducció i Interpretació, amb efectes 
del dia 1 de gener de 2022. 
 

Resolució de la cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització del rector, de 20 de gener de 2022, 
per la qual es resol el 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: 
 

1. Adjudicar la plaça amb codi L00077i destinació a la Unitat Tècnica d’Arquitectura i d'Urbanisme, a la Sra. 

Francesca Hernández García. 
 

2. Adjudicar la plaça amb codi L07121i destinació a la Unitat Tècnica d’Arquitectura i d'Urbanisme, al Sr. Enric 
Anoro Ramírez. 

 
3. Adjudicar la plaça amb codi L07123i destinació a la Unitat Tècnica d’Arquitectura i d'Urbanisme, al Sr. Marc 

Romero Boque. 
 

4. Adjudicar la plaça amb codi L07125i destinació a la Unitat Tècnica d’Arquitectura i d'Urbanisme, a la Sra. 

Marta Humet Oliva. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització del rector, de 20 de gener de 2022, 
per la qual es resol el concurs intern de trasllat i/o promoció, per a la provisió de 5 places de responsable tècnic o 
tècnica, segons es detalla: 
 

1. Adjudicar la plaça amb codi L07127 de Responsable tècnic o tècnica de zona i destinació a la Unitat Tècnica 
d'Infraestructures i de Manteniment, al Sr. José Pozo Guerrero. 

 
2. Adjudicar la plaça amb codi L07129 de Responsable tècnic o tècnica de zona i destinació a la Unitat Tècnica 

d'Infraestructures i de Manteniment, al Sr. Ramon Ribas Casajuana. 
 

3. Adjudicar la plaça amb codi L07131 de Responsable tècnic o tècnica de zona i destinació a la Unitat Tècnica 

d'Infraestructures i de Manteniment, al Sr. Ramon Roca Archs. 
 

4. Adjudicar la plaça amb codi L07133 de Tècnic o Tècnica de control i destinació a la Unitat Tècnica 
d'Infraestructures i de Manteniment, al Sr. Ricard Condeminas Zato. 

 
5. Adjudicar la plaça amb codi L07135 de Tècnic o Tècnica de control i destinació a la Unitat Tècnica 

d'Infraestructures i de Manteniment, al Sr. Jaime Escude Lozano. 

 

Resolució de la cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització del rector, de 21 de gener de 2022, 
per la qual es declara deserta la plaça F02501 de Cap d’administració amb destinació a l’Institut de Ciències de 
l’Educació. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització del rector, de 21 de gener de 2022, 

per la qual s’adjudica, en el torn de trasllat, la plaça de secretari/ària de direcció amb destinació a l’Oficina de Gestió 
de la Informació i de la Documentació (F04799), a la senyora Alícia Alesan Alias. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització del rector, de 24 de gener de 2022, 
per la qual es resol el procés selectiu per a la provisió de 7 places d’administratiu o d’administrativa especialista, 
subgrup C1, segons es detalla: 
 

1. Adjudicar, en el torn de trasllat, la plaça d’administratiu o d’administrativa especialista amb destinació a la 
Gestió Acadèmica i de Serveis de l’Administració de Centre de l’Escola d’Enginyeria (codi F05843), a la 
senyora Silvia Maré Pérez. 

 

2. Adjudicar, en el torn de promoció, la plaça d’administratiu o d’administrativa especialista amb destinació a 
la Gestió Acadèmica de l’Administració de Centre d’Economia i Empresa (codi F01535), a la senyora María 
Paz Sánchez de la Rosa. 
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Butlletí Oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona 

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

la Gestió Acadèmica i de Serveis de l’Administració de Centre de Ciències de l’Educació i FTI (codi F05835), 

a la senyora Núria Olaya Montero. 
 

4. Adjudicar, en el torn de promoció, la plaça d’administratiu o d’administrativa especialista amb destinació a 
la Gestió Acadèmica de l’Administració de Centre de Ciències de la Comunicació (codi F05115), a la senyora 
Emma Luengo López. 

 

5. Adjudicar, en el torn de promoció, la plaça d’administratiu o d’administrativa especialista amb destinació a 
la Gestió Acadèmica de la Facultat de Psicologia de l’Administració de Centre de Lletres i Psicologia (codi 
F05829), a la senyora Irene Fernández Pérez. 

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

la Gestió Acadèmica de l’Administració de Centre de Medicina (codi F05847), a la senyora Laia Rodríguez 
Cobo. 

 
7. Declarar deserta la plaça d’administratiu o d’administrativa especialista amb destinació a la Gestió 

Acadèmica de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia de l’Administració de Centre de Dret i de CCPP 
i Sociologia (codi F05119). 
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