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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 Acadèmica 

[tornar a l’índex] 

 

 
Acord 1/2022, de 23 de febrer, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 
 
Aprovar l’acta de la sessió de la Comissió Acadèmica reunida el dia 14 de desembre de 2021. 
  
 
Acord 2/2022, de 23 de febrer, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 

 
Exposició de motius 
 
Vista la normativa sobre el règim de permanència als estudis oficials de grau i de màster de la UAB aprovada pel 
Consell Social el dia 20 de juny de 2011. 
 
Atès l’article 30.3.b del Reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 

 
Vistos els recursos i les al·legacions presentades sobre règim de permanència pels alumnes de la UAB següents: 
 
    NIA 1526908, estudiant de Grau en Infermeria a l’Escola Universitària d’Infermeria i Teràpia Ocupacional de 
Terrassa, segons consta en el document 1. 
    NIA 1523234, estudiant de Màster Universitari en Gestió Pública a la Facultat de de Ciències Polítiques i de 

Sociologia, segons consta en el document 2. 
    NIA 1569274, estudiant de Grau en Psicologia a la Facultat de Psicologia de la UAB, segons consta en el document 
3. 
    NIA 1268944, estudiant del Màster Universitari en Egiptologia a la Facultat de Filosofia i Lletres, segons consta 
en el document 4. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 

 
S’acorda  

 
Primer.    Emetre un informe desfavorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de 
continuïtat dels estudis de grau en Infermeria, presentat per l’estudiant amb NIA 1526908 de l’Escola Universitària 
d’infermeria i Teràpia Ocupacional, per tal de donar acompliment al que estableix els articles 134.7 de la Normativa 
sobre Règim de Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i considerar que les al·legacions que 

ha fet no justifiquen la concessió d’una autorització de matrícula de d’assignatura 200427 Treball de Fi de Grau 
sense haver superat els dos terços de crèdits de la titulació, i per tant, no autoritzar que l’estudiant pugui matricular 
en el curs 2021-2022 l’assignatura de Treball de Fi de Grau. 
 
Segon.    Emetre un informe favorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat 
dels estudis Màster Universitari en Gestió Pública , presentat per l’estudiant amb NIA 1523234 de la Facultat de 

Ciències Polítiques i de Sociologia, per tal de donar acompliment al que estableix els articles 3.4 i de la Normativa 
sobre Règim de Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i considerar que les al·legacions que 
ha fet l’estudiant justifiquen/ la concessió d’una autorització de matrícula, i per tant, autoritzar que l’estudiant pugui 
formalitzar una matricular en el Màster Universitari en Gestió Pública. 

 
Tercer.    Emetre un informe desfavorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de 
continuïtat dels estudis de grau en Psicologia, presentat per l’estudiant amb NIA 1569274 de la Facultat de Psicologia 

per tal de donar acompliment al que estableixen els articles 5.2 de la Normativa sobre Règim de Permanència als 
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Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i considerar que les al·legacions que ha fet l’estudiant no justifiquen 
la concessió d’una autorització de matrícula en el Grau de Psicologia. 
 

Quart.    Emetre un informe favorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat 
dels estudis Màster Universitari en Egiptologia , presentat per l’estudiant amb NIA 1268944 de la Facultat de Filosofia 
i Lletres, per tal de donar acompliment al que estableix els articles 3.5 i de la Normativa sobre Règim de Permanència 
als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i considerar que les al·legacions que ha fet l’estudiant justifiquen 
la concessió d’una autorització de matrícula, i per tant autoritzar que l’estudiant pugui formalitzar un matricular pel 
Màster Universitari en Egiptologia. 

 
 
Acord 3/2022, de 23 de febrer, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 
 
 Exposició de motius 

 
Vista la proposta de la vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent per a la supressió d’un títol de màster universitari 

(document 1), que ha estat presentada 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 que disposa 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 qualitat. 

 
Vist l’article 88.b de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
Vist el que disposa l’article 173 del Estatus de la UAB sobre la supressió de titulacions de grau pròpies de la UAB. 
 

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 29.1.a del reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Vist que en la reunió del Consell de Govern de la UAB de 3 de febrer de 2022 s’ha pres l’acord 4/2022 que estableix: 
 

PRIMER.- Aprovar l’extinció del títol de màster universitari següent: Internet del Objectes per a la Salut Digital/ 
Internet of Things for e-Health. SEGON.- Elevar l'aprovació de la supressió del títol de màster universitari al Consell 
Social per tal que exerceixi les seves competències. TERCER.- Encarregar la vicerectora d’Estudis i d’Innovació 
Docent l'execució i el seguiment dels acords primer i segon. QUART.- Comunicar els presents acords a la vicegerent 
d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 
Atesa la proposta de la vicerectora d’Estudi i d’Innovació Docent. 

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

 
Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
 
Primer.    Aprovar l’extinció del títol de màster universitari en Internet dels Objectes per a la Salut Digital/ Internet 
of Things for e-Health.  
 
Segon.    Encarregar la vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent l'execució i el seguiment del punt primer d’aquest 

acord. 
 

Tercer.    Comunicar el present acord a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-lo efectiu. 
 
  
Acord 4/2022, de 23 de febrer, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 
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 Exposició de motius 
 

La Distinció Jaume Vicens Vives a la qualitat docent universitària es creà des del departament competent en matèria 
d’universitats amb la finalitat d’honorar el professorat universitari i els departaments universitaris que sobresurten 
per la seva contribució en la millora de la qualitat de la docència, especialment per la tasca de renovació de la 
docència, la formació de professorat i l’elaboració de manuals i materials docents al servei de les universitats. D’entre 
totes les candidatures presentades per cadascuna de les universitats catalanes, tant públiques com privades, les 
distincions a les candidatures guanyadores s’atorguen per Decret del Govern de la Generalitat de Catalunya, a 

proposta de la persona titular del departament competent en matèria universitària. Les Distincions Jaume Vicens 
Vives poden atorgar-se com a premi individual als professors i professores de les universitats catalanes i com a 
premi col·lectiu a un equip de professors i/o professores, o a centres o departaments universitaris que hagin 
contribuït de manera destacada a la millora de la qualitat de la docència universitària a Catalunya. En ambdós casos, 
la distinció inclou una compensació econòmica que es distribueix entre els guardonats i guardonades i que s’ha de 

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

 
Vist que la Secretaria d’Universitats i Recerca, en les convocatòries d’anys anteriors, informa que s’ha promogut la 
creació de la menció M. Encarna Sanahuja Yll, orientada a identificar i premiar l’activitat docent del professorat, així 
com dels equips docents i grups d’innovació que hagin desenvolupat una actuació remarcable en la inclusió en la 
pràctica docent de la perspectiva de gènere. 
 
Vist que la Secretaria d’Universitats i Recerca, l’any 2019 promou la creació de la menció M. Encarna Sanahuja Yll, 

orientada a identificar i premiar l’activitat docent del professorat, així com dels equips docents i grups d’innovació 
que hagin desenvolupat una actuació remarcable en la inclusió en la pràctica docent de la perspectiva de gènere. 
 
Vist que en la creació de la menció M. Encarna Sanhuja Yll s’indiquen les condicions d’atorgament de l’esmentada 
menció per tal de donar coneixement de quin és el procediment i els criteris de valoració de la menció d’igualtat de 

gènere, i que aquest criteris son els següents: 

 
Criteris de valoració La comissió farà la valoració d’acord amb els criteris següents: a) Els aspectes professionals de 
la disciplina Els aspectes històrics d’accés de les dones a estudis específics, els aspectes relacionats amb la 
segregació horitzontal dels estudis i de les sortides professionals, i, en general, els aspectes que visibilitzen i 
analitzen la construcció històrica androcèntrica esbiaixada al gènere tant de la disciplina com de la seva cultura 
professional. b) Les contribucions de les dones al coneixement de la disciplina Les contribucions que incloguin la 
visibilització i el reconeixement al treball de les dones, les biografies i bibliografies d’investigadores dones i de les 

pioneres de l’acadèmia, així com les dimensions biogràfiques del coneixement. c) La producció i ús dels resultats 
d’investigació de la disciplina La Inclusió de la perspectiva de gènere en les assignatures que ensenyen a 
desenvolupar una recerca, tot distingint , tant en les anàlisis teòriques com en les empíriques, els efectes de les 
variables sexe i gènere, que produeixin, recullin i interpretin les dades de manera sensible al gènere, i que utilitzin 
i creïn indicadors qualitatius i quantitatius que permetin conèixer millor les desigualtats de gènere. Document 1 d) 
Les competències i continguts en gènere La capacitat d’aplicar la perspectiva de gènere en les respectives matèries, 
mitjançant la producció de nous continguts i recursos docents o la revisió dels continguts i recursos existents. e) 

Metodologies docents Les metodologies docents amb perspectiva de gènere que posen en marxa estratègies per a 
fomentar la participació de les dones a les aules, així com les relacions de gènere igualitàries i la revisió de les 
metodologies avaluatives per evitar biaixos de gènere. Inclou l’ús d’un llenguatge inclusiu i no sexista que no 
reprodueixi estereotips de gènere. 
 
Vist que hi ha la voluntat de continuar amb la menció M. Encarna Sanhuja Yll per part de la Secretaria d’Universitats 

i Recerca promoguda l’any 2019. 
 
Vist l’acord CA 07/2018 pel que s’estableixen els criteris de selecció de les candidatures de la UAB a les distincions 
Jaume Vicens V ives per l’any 2018 i següents. 
 
Vist que el criteris establerts per la Secretaria d’Universitats i Recerca l’any 2019 es continuen mantenint per l’any 
2022 

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

 
S’acorda : 
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Aprovar els criteris de selecció per a les candidatures individuals i col·lectives de la UAB a la Distinció Jaume Vicens 
Vives i les candidatures de la UAB a la menció M. Encarna Sanahuja Yll, amb efectes en l’any 2022 i següents, en 
els termes següents: 

 
Primer.  Per a la selecció de les candidatures individuals i col·lectives de la UAB a la Distinció Jaume Vicens Vives a 
elevar a la Secretaria d’Universitats i Recerca, es valorarà que la tasca o projecte objecte de la candidatura posi de 
manifest alguna o vàries de les contribucions següents: 
 
 Millora de la qualitat en la docència. 

 
    Elaboració de materials docents innovadors. 
    Renovació metodològica/ capacitat innovadora dels mètodes docents presentats. 
    Creació d’escola o de model docent. 
    Visibilitat del projecte dins la UAB i/o en la societat. 

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

    Durada de l’activitat docent desenvolupada a la UAB. 
    Bona coordinació i treball en equip entre el professorat, en el marc d’una metodologia innovadora i/o de qualitat. 
 
Segon.   Per a la selecció de les candidatures de la UAB a la menció M. Encarna Sanahuja Yll de la Distinció Jaume 
Vicens Vives presentades al Consell Social a elevar a la Secretaria d’Universitats i Recerca, es valorarà la tasca o 
projecte objecte de la candidatura d’acord amb els criteris de valoració establerts per la Generalitat, donat prioritat 
als apartats d) i e) dels esmentats criteris: 

    Els aspectes professionals de la disciplina Els aspectes històrics d’accés de les dones a estudis específics, els 
aspectes relacionats amb la segregació horitzontal dels estudis i de les sortides professionals, i, en general, els 
aspectes que visibilitzen i analitzen la construcció històrica androcèntrica esbiaixada al gènere tant de la disciplina 
com de la seva cultura professional. 
 Les contribucions de les dones al coneixement de la disciplina Les contribucions que incloguin la visibilització i el 

reconeixement al treball de les dones, les biografies i bibliografies d’investigadores dones i de les pioneres de 

l’acadèmia, així com les dimensions biogràfiques del coneixement. 
La producció i ús dels resultats d’investigació de la disciplina La Inclusió de la perspectiva de gènere en les 
assignatures que ensenyen a desenvolupar una recerca, tot distingint , tant en les anàlisis teòriques com en les 
empíriques, els efectes de les variables sexe i gènere, que produeixin, recullin i interpretin les dades de manera 
sensible al gènere, i que utilitzin i creïn indicadors qualitatius i quantitatius que permetin conèixer millor les 
desigualtats de gènere. Document 1 
Les competències i continguts en gènere La capacitat d’aplicar la perspectiva de gènere en les respectives matèries, 

mitjançant la producció de nous continguts i recursos docents o la revisió dels continguts i recursos existents. 
Metodologies docents Les metodologies docents amb perspectiva de gènere que posen en marxa estratègies per a 
fomentar la participació de les dones a les aules, així com les relacions de gènere igualitàries i la revisió de les 
metodologies avaluatives per evitar biaixos de gènere. Inclou l’ús d’un llenguatge inclusiu i no sexista que no 
reprodueixi estereotips de gènere. 
 
 Tercer. Comunicar aquest acord a la vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent, als efectes que siguin oportuns. 

 
 
 

I.1.2. Comissió Econòmica 
[tornar a l’índex] 

 
 
Acord 1/2022, de 18 de febrer, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 

S'acorda : 
 
 Aprovar l’acta de la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el dia 10 de desembre de 2021. 
  
 

Acord 2/2022, de 18 de febrer, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 

Exposició de motius 
 
Vista la proposta presentada per l’Administradora de Centre de la Facultat de Medicina de la UAB pel que fa a les 
tarifes del Centre de Recursos Docents de la Facultat de Medicina corresponents a l’any 2022 (document 1). 
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Vist l’informe justificatiu de les tarifes 2022 del Centre de Recursos Docents de la Facultat de Medicina presentat 
per l’Administradora de Centre de la Facultat de Medicina de la UAB . 

 
Atès l’article 89.i de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
Atès l’article 123 dels Estatuts de la UAB. 
 
Atesos l’article 28.3.c del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 

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

Primer.   Aprovar les tarifes del Centre de Recursos Docents de la Facultat de Medicina de la UAB corresponents a 
l’any 2022, d’acord amb el que consta en el document 1. 

 
Segon.   Comunicar aquest acord a l’Administradora de la facultat de Medicina de la UAB , als efectes de les gestions 
que siguin oportunes. 
 
  
Acord 3/2022, de 18 de febrer, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 

Exposició de motius 
 
Vista la proposta presentada per la Vicegerència de Recerca, en relació a la proposta de tarifes de la Unitat de 
Garantia de Qualitat de la UAB per a l’any 2022 (document 1). 
 

Vist l’informe justificatiu de les tarifes 2022 de la Unitat de Garantia de Qualitat de la UAB presentat per la 

Vicegerència de Recerca (document 2). 
 
Atès l’article 89, apartat i, de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 
 
Atès l’article 28.3 apartat c, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Atès l’acord número CE 68/2019 que deixa sense efecte l’acord 16 bis/2008 pres per la Comissió Econòmica del 

Consell Social de 19 de juny. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
S'acorda : 
 
Primer.   Aprovar les tarifes de la Unitat de Garantia de Qualitat de la UAB corresponents a l’any 2022, d’acord amb 

el que consta en el document 1. 
 
Segon.   Comunicar el present acord al vicegerent de Recerca, per tal que es duguin a terme les mesures necessàries 
per a fer-lo efectiu. 
 
  

 
Acord 4/2022, de 18 de febrer, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 
Vist l’acord CE 137/2021 pres per la Comissió Econòmica de 10 de desembre de 2021 en virtut del qual s’acorden 
les tarifes per a l’any 2022 del Servei Cientificotècnic Servei de Microscòpia. 

 
Vista la proposta presentada per la Vicegerència de Recerca, en relació a l’aprovació, si escau, de la modificació de 

les tarifes de la unitat tecnològica del Servei cientificotècnic Servei de Microscòpia per a l’any 2022 (document 1). 
 
Vist l’informe justificatiu de les tarifes 2022 de la unitat tecnològica del Servei cientificotècnic Servei de Microscòpia 
presentat per la Vicegerència de Recerca (document 2). 
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Atès l’article 89, apartat i, de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 
 
Atès l’article 28.3 apartat c, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 

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

S'acorda : 
 
Primer.   Aprovar la modificació de les tarifes de la unitat tecnològica del Servei cientificotècnic Servei de Microscòpia 
corresponents a l’any 2022, d’acord amb el que consta en el document 1. 
 

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

 
 
Acord 5/2022, de 18 de febrer, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 
Vist l’acord CE 137/2021 pres per la Comissió Econòmica de 10 de desembre de 2021 en virtut del qual s’acorden 

les tarifes per a l’any 2022 del Servei Cientificotècnic Servei de Cultius Cel·lulars, Producció d’Anticossos i Citometria. 
 
Vista la proposta presentada per la Vicegerència de Recerca, en relació a l’aprovació, si escau, de la modificació de 
les tarifes de la unitat tecnològica del Servei Cientificotècnic Servei de Cultius Cel·lulars, Producció d’Anticossos i 
Citometria per a l’any 2022. 

 

Vist l’informe justificatiu de les tarifes 2022 de la unitat tecnològica del Servei Cientificotècnic Servei de Cultius 
Cel·lulars, Producció d’Anticossos i Citometria presentat per la Vicegerència de Recerca (document 2). 
 
Atès l’article 89, apartat i, de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 
 
Atès l’article 28.3 apartat c, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 

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

Primer.   Aprovar la modificació de les tarifes de la unitat tecnològica del Servei cientificotècnic Servei de Cultius 
Cel·lulars, Producció d’Anticossos i Citometria corresponents a l’any 2022, d’acord amb el que consta en el document 
1. 
 
Segon.   Comunicar el present acord al vicegerent de Recerca, per tal que es duguin a terme les mesures necessàries 
per a fer-lo efectiu. 

 
 
Acord 6/2022, de 18 de febrer, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 
Atès que en data 4 de febrer de 2021 el Consell de Govern va autoritzar la participació de la Universitat en l’empresa 

“Tramontane Therapeutics, SL” a través de la subscripció de 1.000 participacions socials, per valor de 5.000 euros, 
equivalents al 10% del capital social per part de l’entitat instrumental creada per aquesta finalitat (UABFirms, SLU), 

en els termes establerts a l’informe preliminar sobre la proposta emesa pel comitè ad-hoc (document 1 -confidencial- 
disponible a la Secretaria Tècnica del Consell Social de la UAB), reconeixent-ne a “Tramontane Therapeutics, SL” la 
condició d’empresa de base tecnològica de la Universitat Autònoma de Barcelona. 
 



BOUAB Núm. 203  -  Febrer / 2022     pàg. 8 
 

 

Butlletí Oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona 

Ateses les modificacions proposades pels emprenedors, en relació a les llicències de diferents patents i know-how a 
l’empresa de nova creació Tramontane Therapeutics, SL (document 2 -confidencial- disponible a la Secretaria 
Tècnica del Consell Social de la UAB). 

 
Vist l’acord pres per la Comissió de Recerca, Transferència i Innovació delegada del Consell de Govern en data 19 
de novembre de 2021 en virtut del qual s’acorda: PRIMER.- Aprovar les modificacions del document proposat de 
modificació de les condicions de l’acord Tramontane Therapeutics. 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. 
 
Vist l’acord 7/2022 pres en la reunió del Consell de Govern de la UAB reunida el 2 de febrer, en virtut del qual 
s’aprova el següent: PRIMER. Aprovar les modificacions de les condicions de l’acord Tramontane Therapeutics. Se 
sotmet l’eficàcia del present acord a l’informe favorable de la Comissió Econòmica del Consell Social. SEGON. 

Comunicar l’anterior acord al Consell Social i elevar les actuacions a aquest òrgan perquè pugui adoptar, si escau, 
l’informe oportú. 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. 
 
Atès que es considera que, per l’interès del projecte, no procedeix acordar certes propostes de modificació de les 
condicions de l’acord de Tramontane Therapeutics que consten en el document 2 acordat en la reunió del Consell de 
Govern de la UAB de 2 de febrer i que, en conseqüència, s’acorda informar favorablement al Consell de Govern de 
la UAB sobre les modificacions de les condicions amb Tramontabe Therapeutics SL d’acord amb el que consta en el 

document 3, el qual recull els termes en els quals la Comissió Econòmica del Consell Social informa favorablement 
sobre les condicions de Tramontane Therapeutics, SL.. 
 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

Atesa la proposta de la vicerectora d’Innovació i de Projectes Estratègics. 

 
Per tot això, a la vista de les consideracions i documentació continguda en la part expositiva,  
 
S'acorda : 
 
Primer.   Informar favorablement al Consell de Govern de la UAB sobre la proposta de modificació de les condicions 
de l’acord Tramontane Therapeutics, SL, d’acord amb el que consta en el document 3. 

 
Segon.   Comunicar el present acord a la secretària general, al vicerector de Recerca i de Transferència i al vicegerent 
de Recerca de la UAB, als efectes de les gestions que siguin oportunes. 
 
 
 
Acord 7/2022, de 18 de febrer, de la Comissió Econòmica del Consell Social 

 
Exposició de motius 
 
Vista la proposta del vicerector de Recerca i de Transferència en relació amb la formalització d’un contracte de 
llicència exclusiva de patents EP18382593 i PCT/EP2019/070868 Circuit for the multiplexing and read-out of 
variable-resistance sensor arrays, amb data de prioritat de 3 d’agost de 2018, propietat conjunta del CSIC (70%), 

de la UAB (20%), de l’ICN2 (5%) i de l’ICREA (5%), en qualitat de llicenciants, i l’empresa Inbrain Neuroelectronics, 
SL, com a llicenciatària, pel temps de durada i el territori de la patent de data 19 de gener de 2022 (Document 1- 
document confidencial disponible a la Secretaria Tècnica del Consell Social-). 
 
Atès que l’inventor de la tecnologia llicenciada de la UAB és Francisco Serra Graells, adscrit al CNM. 
 
Vist l’article 89.k) de la llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 

 
Vistos els articles 204.1 i 206.2.c) dels Estatuts de la UAB, que qualifiquen els drets de propietat immaterial de la 

UAB com a béns patrimonials que configuren el patrimoni de la Universitat. 
 
Vist l’article 64.q) del Estatuts de la UAB, que estableix com a competència del Consell de Govern proposar al Consell 
Social el procediment d’alienació de béns patrimonials. 
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Vist l’article 55.3.g) i h) de la Llei 2/2011, de 4 de març, d’economia sostenible, que estableix que la transmissió de 
drets sobre patents, ja sigui cessió de la titularitat de la mateixa, ja sigui concessió de llicències d’explotació sobre 
las mateixes, poden ésser adjudicades de forma directa quan la peculiaritat o la naturalesa i característiques del 

dret o de la transmissió, com els casos de les llicències de ple dret. 
 
Vist l’acord 11/2022 pres en la reunió del Consell de Govern de 3 de febrer en virtut del qual s’acorda: PRIMER. 
Informar favorablement l’autorització per formalitzar un contracte de llicència exclusiva de patents EP18382593 i 
PCT/EP2019/070868 CIRCUIT FOR THE MULTIPLEXING AND READ-OUT OF VARIABLE- RESISTANCE SENSOR ARRAY, 
amb data de prioritat 3 d’agost de 2018, entre els propietaris de la mateixa, el CSIC (70%), de la UAB (20%), de 

l’ICN2 (5%) i de l’ICREA (5%), en qualitat de llicenciants, i l’empresa INBRAIN NEUROELECTRONICS, SL., com a 
llicenciatària, pel temps de durada i el territori de la patent, en els termes econòmics establerts a l’informe d’idoneïtat 
lliurat pel cap de l’oficina de valorització i patents de data 19 de gener de 2022 (Document 1- Confidencial a disposició 
dels membres del Consell de Govern a la OCI-). SEGON. Elevar al Consell Social el present acord, per tal que 
exerceixi les seves competències. TERCER. Encarregar al vicerector de Recerca i de Transferència que faci el 

seguiment de l’acompliment d’aquest acord. QUART. Comunicar els presents acords al vicegerent de Recerca, per 
tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius. 

 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Atesa la proposta del vicerector de Recerca i de Transferència. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  
 

S'acorda : 
 
Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
 
Primer.   Aprovar l’autorització per formalitzar un contracte de llicència exclusiva de patents  EP18382593 i PCT/EP 

2019/070868 Circuit for the multiplexing and read-out of variable-resistance sensor arrays, amb data de prioritat 

de 3 d’agost de 2018 entre els propietaris de la mateixa, el CSIC (70%), de la UAB (20%), de l’ICN2 (5%), de 
l’ICREA (5%), en qualitat de llicenciants, i l’empresa Inbrain Neuroelectronics, SL, com a llicenciatària, pel temps de 
durada  i el territori de la patent, en els termes econòmics establerts a l’informe d’idoneïtat lliurat pel cap de l’oficina 
de valorització i patents de data 19 de gener de 2022 (Document 1- document confidencial -). 
 
Segon.   Encarregar al Vicerector de Recerca i de Transferència que faci el seguiment de l’acompliment d’aquest 
acord. 

 
Tercer.   Comunicar el present acord al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per 
a fer-lo efectiu. 
 
 
Acord 8/2022, de 18 de febrer, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 

Exposició de motius 
 
Vista la petició presentada per Telefónica Móviles España, SAU, per ubicar un conjunt d’infraestructures de 
telecomunicacions necessàries per explotar xarxes de comunicacions electròniques. 
 
Vist l’informe del comissionat del rector per a les Tecnologies de la Informació i la Comunicació de data 15 de gener 

de 2022 pel qual es posa de manifest que la cobertura del servei de telefonia mòbil de subscripció al campus de 
Bellaterra és molt deficient; que esdevé una oportunitat estratègica autoritzar la implantació d’antenes al campus 
per facilitar l’ús dels dispositius electrònics comunicats telemàticament per xarxes telefòniques i gaudir dels serveis 
de telefonia presents i futurs i millorar el sistema telefònic institucional sense deixar d’atendre la seguretat(document 
1). 
 
Atès que l’antena de telefonia s’ubicarà en els espais identificats al plànol adjunt (document 2). 

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

 
    Objecte: Cessió d’ús dels espais necessaris per ubicar una antena a l’edifici torre C3 els quals s’identifiquen al 
document 2. 
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    Cànon: El cessionari d’ús haurà d’abonar 6.000 euros bruts anuals pel dret a fer ús privatiu dels espais i, a més 
a més, abonaran 4.881 euros anuals en conceptes de despeses generals. 
 

    Termini de duració: 10 anys inicials, renovables per períodes iguals i successius de 5 anys, fins el termini màxim 
permès per la legislació de patrimoni de les administracions públiques. 
 
    Destinació: Instal·lació d’un conjunt d’infraestructures de telecomunicacions necessàries per a l’explotació de 
xarxes i la prestació de serveis de comunicacions electròniques. 
 

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

 
Vist l’article 70 del decret 323/1983, de 14 de juliol, del reglament del patrimoni de Catalunya i l’article 207.2 dels 

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

 
Vist l’acord 9/2022 pres en la reunió del Consell de Govern de 3 de febrer en virtut del qual s’acorda: Primer.- 
Autoritzar la cessió d'ús d’espais a TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.U. mitjançant la formalització d’un conveni 
de cessió d’ús d’espais, en els següents termes: - Objecte: Cessió d’ús dels espais necessaris per ubicar una antena 
a l’edifici torre C3 els quals s’identifiquen al document núm. 2. - Cànon: El cessionari d’ús haurà d’abonar 6.000 

euros bruts anuals pel dret a fer ús privatiu dels espais. i, a més a més, abonaran 4.881 euros anuals en conceptes 

de despeses generals. - Termini de duració: 10 anys inicials, renovables per períodes iguals i successius de 5 anys, 
fins el termini màxim permès per la legislació de patrimoni de les Administracions públiques. - Destinació: Instal·lació 
d’un conjunt d’infraestructures de telecomunicacions necessàries per a l’explotació de xarxes i la prestació de serveis 
de comunicacions electròniques. Segon. Autoritzar al rector, o persona en qui delegui, perquè amb les més àmplies 
facultats pugui signar els documents públics i privats que siguin necessaris, amb les clàusules que consideri més 
adients, per donar compliment a aquest acord. Tercer. Elevar aquest acord al Consell Social per a la seva aprovació, 
si escau. Quart. Encarregar el comissionat del rector per a les Tecnologies de la Informació i la Comunicació el 

seguiment de l'acord primer. Cinquè. Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Economia, per tal que porti a 
terme les mesures necessàries per a fer-los efectius. Sisè. Notificar els presents acords a la TELEFÓNICA MÓVILES 
ESPAÑA, S.A.U. 
 
Atesa la conformitat de la Gerència i del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 

 
S'acorda : 
 
Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
 
Primer.   Aprovar autoritzar la cessió d'ús d’espais a Telefónica Móviles España, S.A.U. mitjançant la formalització 

d’un conveni de cessió d’ús d’espais, en els següents termes: 
 
    Objecte: Cessió d’ús dels espais necessaris per ubicar una antena a l’edifici torre C3 els quals s’identifiquen al 
document 2. 
 
    Cànon: El cessionari d’ús haurà d’abonar 6.000 euros bruts anuals pel dret a fer ús privatiu dels espais. i, a més 
a més, abonaran 4.881 euros anuals en conceptes de despeses generals. 

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

permès per la legislació de patrimoni de les Administracions públiques. 
 
    Destinació: Instal·lació d’un conjunt d’infraestructures de telecomunicacions necessàries per a l’explotació de 
xarxes i la prestació de serveis de comunicacions electròniques. 
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Segon.   Autoritzar al rector, o persona en qui delegui, perquè amb les més àmplies facultats pugui signar els 
documents públics i privats que siguin necessaris, amb les clàusules que consideri més adients, per donar 
compliment a aquest acord. 

 
Tercer.    Encarregar el comissionat del rector per a les Tecnologies de la Informació i la Comunicació el seguiment 
d’aquest acord. 
 
Quart.     Comunicar el present acord a la vicegerent d’Economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries 
per a fer-lo efectiu. 

 
Cinquè.   Notificar el present acord a la Telefónica Móviles España, S.A.U. 
 
 
Acord 9/2022, de 18 de febrer, de la Comissió Econòmica del Consell Social 

 
Exposició de motius 

 
Atès que l’ERMB, constituït l’any 1984, és un consorci local de dret públic, participat entre d’altres per la UAB, amb 
personalitat jurídica pròpia, sens ànim de lucre i amb finalitats d’interès general, que té per objecte la promoció 
d’estudis, activitats de recerca i formació en els temes urbans i metropolitans que configuren les diverses realitats 
de les ciutats de Catalunya, particularment els referits a la conurbació barcelonina. 
 
Atès que des de 1986 la UAB manté a favor de l’IERMB la cessió del dret d’ús d’una masia, de 450 m2, situada al 

campus universitari, així com el finançament de les despeses generals que esdevenen del manteniment, els consums 
i els serveis correctes d’aquesta seu. A més, l’any 2003, es varen incrementar els espais i els serveis cedits per la 
UAB, incorporant temporalment als usos de l’ERMB un mòdul de la Facultat de Medicina, de 100 m2, habilitat com 
a oficines. 
 

Atès que segons els acords que anualment aprova el Consell de Govern de l’ERMB, l’esmentada cessió d’ús dels dos 

espais i el finançament de les despeses, els serveis i els consums generals vinculats s’han considerat part de les 
aportacions econòmiques que la UAB obliga a realitzar a favor de l’ERMB, valorades en 89.949,39 euros. 
 
Atès que l’1 de gener de 2012 les dues institucions van formalitzar un conveni den virtut del qual la UAB va cedir a 
l’ERMB el dret d’ús d’un espai de 840 m2 situat al Mòdul de Recerca A, al costat de l’Edifici B (Lletres – Psicologia – 
Ciències Socials) per un període inicial de 10 anys, prorrogable per acord escrit de les parts, per períodes successius, 
fins al límit de 30 anys. 

 
Atès que el 25 de setembre de 2013, la UAB i l’ERMB van formalitzar una primera addenda al conveni de 2012 en 
virtut de la qual es va disminuir l’espai objecte de la cessió d’ús, limitant-lo a 650.60 m2. 
 
Atès que el 30 de setembre de 2016, ambdues institucions van signar una segona addenda al conveni de 2012 en 
virtut del qual es va ampliar en 70 m2 els espais l’ús dels quals es van cedir. 
 

Atès que el 8 de novembre de 2021, la UAB va denunciar el conveni d’1 de gener de 2012 i addendes de 25 de 
setembre de 2013 i 30 de setembre de 2016, la durada inicial del qual finalitzava l’1 de gener de 2022. 
 
Tot i que els aquests espais quedarien sotmesos al règim establert als acords de dates 8 i 15 de novembre de 2016, 
el Consell de Govern i el Consell de Govern, respectivament, van aprovar l’inici del procediment per a la concessió 
per a l’ús privatiu d’espais de domini públic de la UAB als mòduls de recerca A i B, ubicats al campus universitari de 

Bellaterra, així com, el plec de condicions per al seu atorgament, es vol sotmetre als òrgans de govern els temes 
del nou conveni de cessió d’ús d’espais: 
 
    Objecte: Dret d’ús de 765,01 m2 situat al Mòdul de Recerca A (529 m2 de treball específic + 236,01 m2 d’espais 
comuns). Dins d’aquest espai hi ha una sala de conferències, per donar servei a la resta d’entitats allotjades al Mòdul 
A, que es pot utilitzar també per a altres activitats que la comunitat universitària acord. S’identifiquen al document 
1. 

 
    Cànon: 

 
    El dret d’ocupació d’espais esdevé gratuït. Per tant, l’IERMB no abonarà cap import a la UAB per aquest concepte. 
 
    L’IERMB es compromet a abonar l’import de les despeses generals i indirectes derivades de l’ocupació de 315,01 
m2 dels 765,01 m2, d’acord amb les tarifes establertes per la UAB als centres de l’Esfera participats, de 20 euros 
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/m2 mensuals. Aquest import cobreix les despeses d’aigua, gas, calefacció, electricitat, neteja, vigilància del campus 
i de l’edifici, manteniment i altres despeses generals i consums corrents. Així mateix, l’IERMB s’ha de fer càrrec de 
totes les despeses necessàries per l’adequació dels espais, el mobiliari i els equips d’ofimàtica. 

 
         El present pacte de distribució de despeses suposa que la UAB assumeix el cost de despeses generals i 
indirectes de 450 m2, la qual cosa es reconeix com una aportació en espècie al sosteniment de l’IERMB, per un 
import de 108.000 euros anuals, els quals constitueixen una prestació de serveis gratuïts. 
 
    No obstant, s’aprova aplicar les següents bonificacions: 

 
Any  Bonificació  Import a satisfer 
2022  38.151,69 €  37.449,65 € 
2023  25.434,46 €  50.166,88 € 
2024  12.717,23 €  62.884,11 € 

2025  0,00 €  75.601,34 € 
 

    Termini de duració: La cessió de dret d’ús tindrà una durada de 4 anys, prorrogables per un únic període de 4 
anys més. 
 
    Destinació: L’IERMB haurà de destinar aquest espai al desenvolupament de les seves pròpies activitats i com a 
seu social i no el podrà utilitzar per a cap altra finalitat que no sigui la prevista. L’incompliment d’aquesta clàusula 
pot donar lloc a l’extinció de la cessió del dret d’ús. 
 

Vist l’acord de la Comissió d’Espais de data 19 de gener de 2022. 
 
Vist allò que disposen els articles 92 i 137.4 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les 
Administracions Públiques. 
 

Vist l’article 28 del decret legislatiu 1/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de patrimoni 

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

Vist l’article 207.2 dels Estatuts de la UAB. 
 
Vist l’article 28.2. apartat g, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social. 
 
Vista la conformitat de la Gerència i del Gabinet Jurídic. 
 
Vist l’acord pres en la reunió del Consell de Govern de 3 de febrer en virtut del qual s’acorda: Primer.- Autoritzar la 

cessió d'ús d’espais a Consorci Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona un conveni de cessió d’ús 
d’espais en els següents termes: 
 
    Objecte: Dret d’ús de 765,01 m2 situat al Mòdul de Recerca A (529 m2 de treball específic + 236,01 m2 d’espais 
comuns). Dins d’aquest espai hi ha una sala de conferències, per donar servei a la resta d’entitats allotjades al Mòdul 
A, que es pot utilitzar també per a altres activitats que la comunitat universitària acord. S’identifiquen al document 

1. 
 
    Cànon: 
 
    El dret d’ocupació d’espais esdevé gratuït. Per tant, l’IERMB no abonarà cap import a la UAB per aquest concepte. 
 
    L’IERMB es compromet a abonar l’import de les despeses generals i indirectes derivades de l’ocupació de 315,01 

m2 dels 765,01 m2, d’acord amb les tarifes establertes per la UAB als centres de l’Esfera participats, de 20 euros 
/m2 mensuals. Aquest import cobreix les despeses d’aigua, gas, calefacció, electricitat, neteja, vigilància del campus 

i de l’edifici, manteniment i altres despeses generals i consums corrents. Així mateix, l’IERMB s’ha de fer càrrec de 
totes les despeses necessàries per l’ade    quació dels espais, el mobiliari i els equips d’ofimàtica. 
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       El present pacte de distribució de despeses suposa que la UAB assumeix el cost de despeses generals i indirectes 
de 450 m2, la qual cosa es reconeix com una aportació en espècie al sosteniment de l’IERMB, per un import de 
108.000 euros anuals, els quals constitueixen una prestació de serveis gratuïts. 

 
    No obstant, s’aprova aplicar les següents bonificacions: 
 
Any  Bonificació  Import a satisfer 
2022  38.151,69 €  37.449,65 € 
2023  25.434,46 €  50.166,88 € 

2024  12.717,23 €  62.884,11 € 
2025  0,00 €  75.601,34 € 
 
    Termini de duració: La cessió de dret d’ús tindrà una durada de 4 anys, prorrogables per un únic període de 4 
anys més. 

 
    Destinació: L’IERMB haurà de destinar aquest espai al desenvolupament de les seves pròpies activitats i com a 

seu social i no el podrà utilitzar per a cap altra finalitat que no sigui la prevista. L’incompliment d’aquesta clàusula 
pot donar lloc a l’extinció de la cessió del dret d’ús. 
 
Segon.- Aprovar la minuta del conveni de cessió d’ús d’espais en els termes del document núm. 2. Tercer.- Autoritzar 
al rector, o persona en qui delegui, perquè amb les més àmplies facultats pugui signar el conveni per la qual es 
formalitzi la cessió d’ús d’espais d’acord amb la minuta provada. També se li autoritza a fer les modificacions que 
consideri adients, així com, tots els documents públics i privats que siguin necessaris, amb les clàusules que consideri 

més adients, per donar compliment a aquest acord. En cas que el document que es sigui incorpori modificacions 
respecte de la minuta aprovada que no siguin de caràcter tècnic, el rector haurà d’informar al Consell Social sobre 
les mateixes. Quart.- Elevar aquest acord al Consell Social per a la seva aprovació, si escau. Cinquè.- Encarregar la 
vicerectora d’Innovació i de Projectes Estratègics el seguiment de l'acord primer. Sisè.- Comunicar els presents 
acords a la vicegerent d’economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius. Setè.- 

Notificar els presents acords al Consorci Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona. 

 
Atesa la conformitat de la Gerència i del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  
 
S'acorda : 
 

Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
 
Primer.   Autoritzar la cessió d'ús d’espais a Consorci Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona un 
conveni de cessió d’ús d’espais en els següents termes: 
 
    Objecte: Dret d’ús de 765,01 m2 situat al Mòdul de Recerca A (529 m2 de treball específic + 236,01 m2 d’espais 
comuns). Dins d’aquest espai hi ha una sala de conferències, per donar servei a la resta d’entitats allotjades al Mòdul 

A, que es pot utilitzar també per a altres activitats que la comunitat universitària acordi. S’identifiquen al document 
1. 
 
    Cànon: 
 
    El dret d’ocupació d’espais esdevé gratuït. Per tant, l’IERBM no abonarà cap import a la UAB per aquest concepte. 

 
    L’IERMB es compromet a abonar l’import de les despeses generals i indirectes derivades de l’ocupació de 315,01 
m2 dels 765,01 m2, d’acord amb les tarifes establertes per la UAB als centres de l’Esfera participats, de 20 euros/m2 
mensuals. Aquest import cobreix les despeses d’aigua, gas, calefacció, electricitat, neteja, vigilància del campus i 
de l’edifici, manteniment i altres despeses generals i consums corrents. Així mateix, l’IERMB s’ha de fer càrrec de 
totes les despeses necessàries per l’adequació dels espais, el mobiliari i els equips d’ofimàtica. 
 

El present pacte de distribució de despeses suposa que la UAB assumeix el cost de despeses generals i indirectes 
de 450 m2, la qual cosa es reconeix com una aportació en espècie al sosteniment de l’IERMB, per un import de 

108.000 € anuals, els quals constitueixen una prestació de serveis gratuïts. 
 
    No obstant, s’aprova aplicar les següents bonificacions: 
 
Any  Bonificació  Import a satisfer 
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2022  38.151,69 €  37.449,65 € 
2023  25.434,46 €  50.166,88 € 
2024  12.717,23 €  62.884,11 € 

2025  0,00 €  75.601,34 € 
 
    Termini de duració: La cessió del dret d’ús tindrà una durada de 4 anys, prorrogables per un únic període de 4 
anys més. 
 
    Destinació: L’IERMB haurà de destinar aquest espai al desenvolupament de les seves pròpies activitats i com a 

seu social i no el podrà utilitzar per a cap altra finalitat que no sigui la prevista. L’incompliment d’aquesta clàusula 
pot donar lloc a l’extinció de la cessió del dret d’ús. 
 
Segon.   Aprovar la minuta del conveni de cessió d’ús d’espais en els termes del document 2. 
 

Tercer.   Autoritzar al rector, o persona en qui delegui, perquè amb les més àmplies facultats pugui signar el conveni 
per la qual es formalitzi la cessió d’ús d’espais d’acord amb la minuta provada. També se li autoritza a fer les 

modificacions que consideri adients, així com, tots els documents públics i privats que siguin necessaris, amb les 
clàusules que consideri més adients, per donar compliment a aquest acord. En cas que el document que es sigui 
incorpori modificacions respecte de la minuta aprovada que no siguin de caràcter tècnic, el rector haurà d’informar 
al Consell Social sobre les mateixes. 
 
Quart.   Encarregar la vicerectora d’Innovació i de Projectes Estratègics el seguiment d’aquest acord. 
 

Cinquè.   Comunicar el present acord a la vicegerent d’economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries 
per a fer-lo efectiu. 
 
Sisè.   Notificar el present acord al Consorci Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona. 
 

  

 
Acord 10/2022, de 18 de febrer, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 
Vista la proposta presentada pel Director de l’Institut de Neurociències, en relació a l’aprovació, si escau, de les 
tarifes de l’Institut de Neurociències de la UAB per a l’any 2022 (document 1). 

 
Vist l’informe justificatiu de les tarifes 2022 de l’Institut de Neurociències de la UAB presentat pel Director de l’Institut 
(document 2) i les tarifes comparatives dels anys 2021 i 2022 (document 3). 
 
Atès l’article 89, apartat i, de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 
 
Atès l’article 28.3 apartat c, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 

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

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

 
Primer.    Aprovar les tarifes per a l’any 2022 de l’Institut de Neurociències de la UAB, d’acord amb el que consta 

en el document 1. 
 
Segon.    Comunicar aquest acord al director de l’Institut de Neurociències, als efectes de les gestions que siguin 
oportunes. 
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Acord 11/2022, de 18 de febrer, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 

Exposició de motius 
 
Vist l’acord PLE 89/2017 del Ple del Consell Social de data 20 de desembre de 2017, mitjançant el qual es va aprovar 
el procediment d’aprovació de les despeses pluriennals en el sentit següent: 
 
    Acordar que el Consell Social, abans de l’inici del procediment de tramitació dels expedients de contractació 

administrativa, aprovi les despeses pluriennals del pressupost genèric pel procediment d’adjudicació procedent amb 
un valor superior de 200.000€ (pressupost base de licitació, IVA exclòs). 
 
    Autoritzar al gerent de la UAB a l’aprovació de la  despesa pluriennal pel procediment d’adjudicació del pressupost 
genèric que sigui procedent fins a un import màxim de 200.000€ (pressupost base de licitació, IVA exclòs), amb 

l’obligació d’informar al Consell Social de totes les operacions dutes a terme en el transcurs del semestre de l’exercici 
social en curs. 

 
    Aplicar el procediment previst als punts primer i segon d’aquest acord a les pròrrogues de contractes 
administratius que impliquin un compromís de despesa pluriennal del pressupost genèric. 
 
    Autoritzar 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 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 d’aquest acord.” 

 

Atès el Pla General d’Activitats del CSUC per a l’exercici 2022 acordat pel Consell de Govern del CSUC d’11 i 16 de 
novembre de 2021 (document 1). 
 
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 el Pla General d’Activitats del CSUC per a l’exercici de 2022 tractat en la Comissió d’Economia i d’Organització, 

comissió delegada del Consell de Govern, en la sessió de 26 de gener de 2022. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  
 
S'acorda : 

 
Primer.   Donar-se per assabentats del Pla General d’Activitats del CSUC per a l’exercici 2022, d’acord amb el que 
consta en el document 1. 
 
Segon.   Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència l'execució i el 
seguiment d’aquest acord. 

 
. 
Acord 12/2022, de 18 de febrer, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 
Atès l'acord de la Comissió Executiva del CSUC d’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. 
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Atès que l’article 26.2 dels Estatuts del CSUC estableix que l’aprovació de les tarifes 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 
corresponents a l’any 2022 (document 1) requereixen la ratificació d'aquesta Universitat. 
 
Vist l’acord pres per la Comissió d’Economia i d’Organització delegada del Consell de Govern de data 26 de gener 

de 2022, que estableix el següent: PRIMER. Ratificar les tarifes pels serveis prestats pel Consorci de Serveis 
Universitaris de Catalunya (CSUC) per a l’exercici 2022, que s’annexa. 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. 
 

Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions  
 
S'acorda : 
 
Primer.    Ratificar les tarifes pels serveis prestats pel Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) per a 

l’exercici 2022, d’acord amb el que consta en el document 1.  
 
Segon.    Encarregar al vicerector d’Economia i de Campus l'execució i el seguiment d'aquest acord. 
 
Tercer.    Comunicar el present acord al comissionat del rector 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-lo efectiu. 

 
 
Acord 13/2022, de 18 de febrer, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 
Vist el document acreditatiu de l’aprovació de la despesa per la primera pròrroga de l’Acord Marc núm. Consu-

22/2018 de subministrament de títols acadèmics oficials i propis de la Universitat Autònoma de Barcelona. 
 
Vist el que estableix la base d’execució 22 del pressupost de la UAB per al 2021, aprovat en sessió plenària del 
Consell Social, acord PLE 25/2021 de 19 de maig de 2021. 
 
Vist el que disposen els articles 47 i 47 bis i 73,2 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària 
pel que fa als compromisos de despeses de caràcter pluriennal i l’existència de crèdit pressupostari suficient per 

atendre-les. 
 
Vist l’article 89.d de la llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
Vist el que disposa l’article 28.3.g del reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 

Vist el que disposa  l’article 116.3 de la Llei  9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, el qual 
estableix literalment: “Asimismo, deberá incorporarse el certificado de existencia de crédito o, en el caso de 
entidades del sector público estatal con presupuesto estimativo, documento equivalente que acredite la existencia 
de financiación, y la fiscalización previa de la intervención, en su caso, en los términos previstos en la Ley 47/2003, 
de 26 de noviembre, General Presupuestaria”. 
 
Vist l’acord pres per la Comissió d’Economia i d’Organització delegada del Consell de Govern de data 14 de desembre 

de 2021 en virtut del qual s’acorda: PRIMER. Aprovar la proposta de despeses pluriennals corresponent a la primera 
pròrroga de l’Acord Marc NÚM. CONSU-22/2018 de subministrament de títols acadèmics oficials i propis de la 

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

S’acorda : 
 
Primer.    Aprovar les despeses pluriennals corresponents a la primera pròrroga de l’Acord Marc número Consu-
22/2018 de subministrament de títols acadèmics oficials i propis de la Universitat Autònoma de Barcelona, d’acord 
amb el que consta en el document 1.  
 

Segon.     Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència l’execució i el 
seguiment d’aquest acord. 
 
Tercer.    Comunicar el present acord a la vicegerent de l’Àmbit Econòmic i al cap de la Unitat de Contractació 
Administrativa de la UAB. 

 
 

Acord 14/2022, de 18 de febrer, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 
Vista 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’acreditació  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 (convocatòries 

any 2021). 
 
Vistes les certificacions emeses per l’AQU Catalunya referents als mèrits de recerca del professorat funcionari de la 
UAB. 
 

Vist el Decret 405/2006, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les retribucions addicionals del personal docent i 

investigador funcionari i contractat de les universitats públiques de Catalunya, 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. 
 
Vist l’article 90 b) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
Vist l’article 64 m) dels estatuts de la UAB. 

 
Vist l’article 28.3 d) del reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Vist l’acord pres en la reunió del Consell de Govern de 3 de febrer de 2022 en virtut del qual s’acorda: PRIMER. 
Donar-se per assabentats i donar per bona la proposta de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de 
Catalunya de complements retributius addicionals per mèrits de recerca del professorat funcionari de la UAB, que 
han obtingut avaluació positiva, d’acord amb la documentació annexa. SEGON. Elevar aquest acord al Consell Social 

per a la seva aprovació, si escau. 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. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  
 

S'acorda : 
 
Primer.    Aprovar els complements retributius addicionals per mèrits de recerca del personal docent i investigador 
funcionari de la UAB, que han obtingut avaluació positiva d’AQU Catalunya, d’acord amb el que consta en el 
document 1. 
 
Segon.    Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic que faci l’execució i el seguiment d’aquest acord. 

 
Tercer.    Comunicar el present acord a l’Àrea de Gestió de Persones, per tal que porti a terme les mesures 

necessàries per a fer-lo efectiu. 
 
 
Acord 15/2022, de 18 de febrer, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
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Exposició de motius 
 
Vist l’article 89.f de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 

 
Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB. 
 
Vist l’informe de necessitats de tresoreria presentat per la gerència i la Vicegerència d’Economia de la UAB i el pla 
de tresoreria per a l’any 2022 (document 1). 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  
 
S'acorda : 
 
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 

 
Primer.    Acordar, perquè sigui autoritzat pel Govern de la Generalitat de Catalunya, que la UAB formalitzi operacions 

d’endeutament a curt termini, amb la contractació d’una o vàries pòlisses de crèdit, fins a un import màxim de 34,5 
milions d’euros, d’acord amb el termini i les característiques de cost màxim d’operació, incloent comissions i altres 
despeses, que acordi el Govern de la Generalitat de Catalunya. 
 
Segon.    Les condicions financeres i de venciment de les operacions d’endeutament a curt termini contractades 
s’informaran als òrgans corresponents  del Consell Social. 
 

Tercer.    Comunicar aquest acord al Gerent i a la vicegerent d’Economia, per tal que es duguin a terme les mesures 
necessàries per a fer-lo efectiu. 
 
 
Acord 16/2022, de 18 de febrer, de la Comissió Econòmica del Consell Social 

 

Vist els acords del Ple del Consell Social de 21 de febrer de 2017 (acord PLE 07/2017) i de 20 de desembre de 2017 
(acord PLE 89/2017) mitjançant els quals es va aprovar la simplificació del procediment d’aprovació de despeses 
pluriennals pel que fa a l’adjudicació  de contractes administratius  fins a un import màxim de 200.000€. 
 
Vista la relació de de les licitacions amb despesa pluriennal amb un pressupost base de licitació fins a 200.000€ (IVA 
exclòs) corresponents al segon semestre de 2021 (document 1). 
 

Vist l’acord pres per la Comissió d’Economia i d’Organització delegada del Consell de Govern de data 26 de gener 
de 2022, en virtut del qual s’acorda: 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, que s’annexa. 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. 
 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  
 
S'acorda : 
 
La Comissió Econòmica es dona per assabentada de la relació de licitacions i pròrrogues pluriennals corresponents 

al segon semestre de 2021 que comporten despesa pluriennal fins a 200.000 euros, d’acord amb el que consta en 
el document 1. 
 
 
Acord 17/2022, de 18 de febrer, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Vist l’article 88.d) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 

 
Vist el conveni de col·laboració entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU 

Catalunya) i la Universitat Autònoma de Barcelona i el seu Consell Social per a la realització i finançament de l’estudi 
de la inserció de les persones titulades en el món laboral 2023. (document 1). 
 
Vist que l’esmentat conveni estableix que els consells socials de les universitats públiques catalanes i AQU Catalunya 
contribueixen per parts iguals en el finançament de l’estudi, que correspon a cada part l’aportació de 32.500 euros 
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i que, en el cas del Consell Social de la UAB, està previst satisfer el 50% del cost total de l’estudi (16.250 euros) en 
l’any 2022 el 50% restant en l’any 2023 i que, a aquestes efectes, AQU Catalunya requereix un certificat d’existència 
de crèdit de despeses pluriennals (document 2). 

 
Atesa la confirmació de la vicegerència d’Economia de la UAB relativa a que la certificació d’existència de crèdit de 
les despeses pluriennals és emesa per la Secretària Executiva del Consell Social donat l’import total de la despesa. 
 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic i que es presenta la proposta de conveni una vegada complimentat el procés 
de revisió i autorització corresponent de la UAB. 

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

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

Primer.    Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya 
i la Universitat Autònoma de Barcelona i el seu Consell Social per a l’establiment d’un marc general de col·laboració 
per a la realització i finançament de l’estudi de la inserció de les persones titulades en el món laboral 2023, d’acord 
amb el que consta en el document 1. 
 
Segon.    Aprovar les despeses pluriennals corresponents al conveni de col·laboració al que es fa esment en el punt 
1 d’aquest acord i l’existència de crèdit suficient per atendre-la, d’acord amb el que consta en el document 2. 

 
 
Acord 18/2022, de 18 de febrer, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 

 

Atesa la sol·licitud presentada per la Gerència de la UAB en relació a la proposta de modificacions de crèdit del 
pressupost de la UAB a 22 de desembre de 2021 (document 1). 
 
Atès l’article 89.g de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
Atès l’article 28.2.b del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  
 
S'acorda : 
 
Primer.    Aprovar les modificacions de crèdit del pressupost de la UAB a 22 de desembre de 2021, d’acord amb el 
que consta en el document 1. 
 

Segon.    Comunicar aquest acord al Gerent i a la vicegerent de l’àmbit econòmic de la UAB, per tal que es duguin 
a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 
 
  
 
Acord 19/2022, de 18 de febrer, de la Comissió Econòmica del Consell Social 

 
Exposició de motius 
 
Vist l’article 14.4 de la Llei Orgànica 6/2021, de 21 de desembre d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica 
4/2007, de 12 d’abril. 
 
Vist l’article 98 de la Llei Orgànica 1/2003, de 19 de febrer d’Universitats de Catalunya. 

 
Vist l’article 124.1 dels Estatuts de la UAB. 

 
Vist l’article 28.2.j. i l’article 33 del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Vist l’acord 27/2021 pres pel Ple del Consell Social de la UAB reunit el dia 19 de maig, pel qual s’aprova el pressupost 
del Consell Social de la UAB corresponent a l’exercici 2021. 
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Vist que les modificacions de crèdit del pressupost del Consell Social de l’exercici 2021 que es proposen en aquest 
punt de l’ordre del dia fan referència a la reclassificació de recursos entre diferents capítols del pressupost (document 

1). 
 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Atesa la proposta de la vicerectora d’Innovació i de Projectes Estratègics. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions i documentació continguda en la part expositiva,  
 
S'acorda : 
 
Aprovar la modificació de crèdit del pressupost del Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona 

corresponent a l’exercici 2021, d’acord amb el que consta en el document 1. 
 

 
Acord 20/2022, de 18 de febrer, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 
D’acord amb la necessitat del Consell Social d’establir un procediment per a la justificació dels projectes 2022 en els 
que col·labora el Consell Social mitjançant aportació econòmica que acorda el Ple del Consell Social. 

 
Atès que aquest procediment serà aplicable per les accions que s’acordin al llarg de l’any 2022 i que incloguin accions 
dels àmbits Societat-Universitat i/o Universitat-Empresa, així com projectes d’altres  àmbits. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  

 

S'acorda : 
 
Aprovar el procediment per a la justificació de les accions i projectes finançats pel Consell Social de la UAB de l’any 
2022, d’acord amb el que consta  en el document 1. 
 
 
 

 

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

 
 
Acord 1/2022, de 3 de febrer, del Consell de Govern 
 

Aprovar l’ acta de la sessió anterior del dia 1 de desembre de 2021.  
 

 
Acord 2/2022, de 3 de febrer, del Consell de Govern 
 
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’accessos 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’acord de la Comissió de Personal Acadèmic de data 25 de gener de 2022 pel qual s’informen 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. 
 



BOUAB Núm. 203  -  Febrer / 2022     pàg. 21 
 

 

Butlletí Oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona 

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

 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Personal Acadèmic, es presenta 
les següents 
 

ACORDS 
  
PRIMER. Aprovar 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, d’acord amb el document annex.  

[Document]  
 

SEGON. Establir la seva entrada en vigor al dia següent de la seva aprovació pel Consell de Govern i ordenar la 
seva publicació al Butlletí Oficial de la UAB. 
 
TERCER. Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l’execució i el seguiment d’aquests acords. 
 
 
Acord 3/2022, de 3 de febrer, del Consell de Govern 

 
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 des-implantació 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’acord de la Comissió de Personal Acadèmic de data 25 de gener de 2022 pel qual s’informa favorablement 

l’aprovació de la cessió de 4 places de l’oferta d’ocupació pública de la UAB de l’any 2022 a la UPF (Acords sobre 
l’Hospital del Mar). 
 
Vist l’article 3 d) del Reglament del Consell de Govern que preveu que és competència del Consell de Govern regular 
els assumptes objecte de la seva competència pel que fa, i entre d’altres, a les directrius generals sobre organització 
de l’administració universitària i dels recursos humans.  
 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 
PRIMER. Aprovar la cessió de 4 places de l’oferta d’ocupació pública de la UAB de l’any 2022 a la UPF (Acords sobre 
l’Hospital del Mar). 
 

http://www.uab.cat/doc/criteris_prioritzacio_places_CG030222
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SEGON. Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l’execució i el seguiment d’aquests acords 
 
 

Acord 4/2022, de 3 de febrer, del Consell de Govern 
 
Vista la proposta de la vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent de supressió d’un títol de màster universitari que 
ha estat presentada 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 que disposa 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 qualitat. 
 

Vist l’article 226 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb 
el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011 i les seves posteriors 

modificacions, sobre la creació i modificació de títols de màster universitari. 
 
Vist l’article 9 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, 
segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 2 de juny de 2021, pel que fa a les competències 
de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que haurà d’aprovar el 
Consell de Govern sobre supressió d’ensenyaments i títols de segon cicle. 
 

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 20 de gener de 2022. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

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

- Internet dels Objectes per a la Salut Digital / Internet of Things for e-Health 
 
SEGON. Elevar l'aprovació de la supressió del títol de màster universitari al Consell Social per tal que exerceixi les 

seves competències. 
 
TERCER. Encarregar a la vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent l'execució i el seguiment dels acords primer i 
segon. 
 
QUART. Comunicar aquests acords a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius. 

 

 
Acord 5/2022, de 3 de febrer, del Consell de Govern 
 
Vista la previsió de la Direcció General d’Universitats d’incrementar el nombre de places a preu públic del Grau en 
Infermeria a partir del proper curs 2022-2023 i la sol·licitud que van fer a les universitats públiques sobre el nombre 
de places que podrien incrementar. 

 
Vista la conformitat del deganat de la Facultat de Medicina i la direcció del Departament d’Infermeria sobre el nombre 
de places del Grau en Infermeria que pot incrementar la UAB. 
 
Vist el requeriment de la Direcció General d’Universitats de 20 de gener de 2022 de que l’increment de places que 
demanin les Universitats públiques ha de estar aprovat pel seu Consell de Govern i pel seu Consell Social. 

 
Vist l’article 116 de la llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya, que regula la programació 
universitària.  

 
Vist l’article 64 d) dels Estatuts de la UAB i l’article 3 d) del Reglament del Consell de Govern, que estableix que 
correspon al Consell de Govern regular els assumptes objecte de la seva competència en matèria de planificació 
d'ensenyaments, ordenació acadèmica, planificació i seguiment econòmic i pressupostari, directrius generals sobre 

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

ACORDS 
 
PRIMER. Aprovar, si s’escau, l’increment en 150 places addicionals l’oferta de places del Grau en Infermeria de la 
UAB. 
 
SEGON. Facultar els òrgans competents per fer els tràmits addicionals que calgui dur a terme per fer efectiu 

l’increment de places. 
 
TERCER. Elevar l'aprovació d’aquest increment de places del Grau en infermeria al Consell Social. 
 
QUART. Encarregar a la vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent l'execució i el seguiment dels acords anteriors. 

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

necessàries per a fer-los efectius. 
 
 
Acord 6/2022, de 3 de febrer, del Consell de Govern 
 
Vista la proposta de modificació del Reglament del Reglament de la Facultat Veterinària aprovada per acord de la 
Junta de Facultat de data 15 d’abril de 2021. 

 
Vist que el nou text proposa la creació de la Comissió d’Igualtat i l’adaptació al llenguatge inclusiu. 
 
Vist l’article 19 de la Reglament Marc de Facultats i Escoles Universitàries, Departaments i Instituts Universitaris 
d’investigació i Centres de Recerca Propi segons el qual la modificació del seu reglament ha de ser ratificat pel 

Consell de Govern un cop aprovat pel seu Consell de Departament (art. 8). 

 
Vist l'article 3 del Reglament de Consell de Govern pel que fa a les competències del Consell de Govern. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 

PRIMERA. Ratificar l’acord de la Junta de la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona, de 
data 15 d’abril de 2021, pel qual va aprovar la modificació del seu Reglament, segons document que s’annexa. 
[Document]  
 
SEGON. Establir la seva entrada en vigor a partir del dia següent de la seva aprovació per part del Consell de 
Govern. 

 

TERCER. Comunicar el present acord a la Facultat de Veterinària. 
 
 
Acord 7/2022, de 3 de febrer, del Consell de Govern 
 
Atès que en data 4 de febrer de 2021 el Consell de Govern va autoritzar la participació de la Universitat en l’empresa 

“TRAMONTANE THERAPEUTICS, S.L” a través de la subscripció de 1.000 participacions social, per valor de 5.000 €, 
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 “TRAMONTANE THERAPEUTICS, S.L.” la condició d’empresa de base tecnològica de la Universitat Autònoma de 
Barcelona.  
 

Ateses les modificacions proposades pels Emprenedors, en relació a llicència de diferents patents i Know-how a 
l’empresa de nova creació Tramontane Therapeutics, S.L. 
 

Atès que en data 19 de novembre de 2021 la Comissió de Recerca, Transferència i Innovació va aprovar les 
modificacions de les condicions de participació de la Universitat en l’empresa Tramontane Therapeutics. 
 

http://www.uab.cat/doc/modificacio_reglament_facultat_veterinaria_CG030222
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Atès que seguint el procediment de reconeixement de la creació d’empreses de base tecnològica previst als 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, falta l’acord previ del Consell Social. 

 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.  
 
ACORDS  
 

PRIMER. Aprovar les modificacions de les condicions de l’acord Tramontane Therapeutics. Se sotmet l’eficàcia del 

present acord a l’informe favorable de la Comissió Econòmica del Consell Social. 

 
SEGON. Comunicar l’anterior acord al Consell Social i elevar les actuacions a aquest òrgan perquè pugui adoptar, 
si escau, l’informe oportú.   

 
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 8/2022, de 3 de febrer, del Consell de Govern 
 
Atesos els compromisos adquirits per la Universitat Autònoma de Barcelona envers els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible (ODS) i l’Agenda 2030, i més concretament amb l’aspecte ambiental de la Declaració 

d’Emergència Climàtica. 
  
Atès que els esmentats ODS i Declaració esdevenen principis inspiradors del Pla Campus Saludable i Sostenible i del 
Pla de Mobilitat de la UAB i de la necessitat de creació de l’Espai Saludable i Sostenible (Espai SiS) a l’Avinguda de 

l’Eix Central. 
  
Atès que el Projecte d’Espai SiS consisteix en la creació d’un àmbit on la prioritat siguin les persones i les formes de 

mobilitat més sostenibles, amb l’objectiu d’afavorir la socialització i l’ús dels mitjans de transport actius. 
 
Atès que el Pla d’acció de l’Equip de Govern que conté els objectius estratègics per a l’any 2022, presentat a la 
sessió del Claustre de data 20 de desembre de 2021, conté com un dels objectius “Impulsar accions d’implicació de 

la comunitat per a la consolidació del Campus Saludable i Sostenible”. 
 
Atès el compromís de l’Equip de Govern envers la transparència, constatat pel rector en la sessió del Claustre del 
20 de desembre de 2021, es presenta en aquesta sessió del Consell de Govern l’informe sobre l’Espais SIS. 
 
ACORDS 
 
PRIMER. Donar-se per assabentat de l’Informe sobre l’Espai SIS, en els termes del document annex. [Document]  
 
SEGON. Encarregar a la vicerectora de Campus, Sostenibilitat i Territori el seguiment dels presents acords. 
 

 
Acord 9/2022, de 3 de febrer, del Consell de Govern 
 
Atesa la petició presentada per TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.U. per ubicar un conjunt d’infraestructures de 
telecomunicacions necessàries per explotar xarxes de comunicacions electròniques. 
 
Vist l’informe del comissionat del rector per a les Tecnologies de la Informació i la Comunicació de data 15 de gener 

de 2022 pel qual es posa de manifest que la cobertura del servei de telefonia mòbil de subscripció al campus de 
Bellaterra és molt deficient; que esdevé una oportunitat estratègica autoritzar la implantació d’antenes al campus 
per facilitar l’ús dels dispositius electrònics comunicats telemàticament per xarxes telefòniques i gaudir dels serveis 

de telefonia presents i futurs i millorar el sistema telefònic institucional sense deixar d’atendre la seguretat . 
 
Atès que l’antena de telefonia s’ubicarà en els espais identificats al plànol adjunt . 

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

http://www.uab.cat/doc/informe_Espai_SIS_CG030222
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- Objecte: Cessió d’ús dels espais necessaris per ubicar una antena a l’edifici torre C3 els quals s’identifiquen al 
document núm. 2.   
 

- Cànon: El cessionari d’ús haurà d’abonar 6.000 euros bruts anuals pel dret a fer ús privatiu dels espais i, a més 
a més, abonaran 4.881 euros anuals en conceptes de despeses generals.   
  

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

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

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

la Generalitat de Catalunya, l’article 70 del decret 323/1983, de 14 de juliol, del reglament del patrimoni de 
Catalunya i l’article 207.2 dels Estatuts de la UAB.  

 
Vista la conformitat de la Gerència i del Gabinet Jurídic.  
 
ACORDS 
 
Primer. Autoritzar la cessió d'ús d’espais a TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.U. mitjançant la formalització d’un 
conveni de cessió d’ús d’espais, en els següents termes:  

  
- Objecte: Cessió d’ús dels espais necessaris per ubicar una antena a l’edifici torre C3 els quals s’identifiquen al 

document annex.  [Document]  
 

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

a més, abonaran 4.881 euros anuals en conceptes de despeses generals.   

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

permès per la legislació de patrimoni de les Administracions públiques. 
 

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

Segon. Autoritzar al rector, o persona en qui delegui, perquè amb les més àmplies facultats pugui signar els 
documents públics i privats que siguin necessaris, amb les clàusules que consideri més adients, per donar 
compliment a aquest acord. 
 
Tercer. Elevar aquest acord al Consell Social per a la seva aprovació, si escau. 
 
Quart. Encarregar el comissionat del rector per a les Tecnologies de la Informació i la Comunicació el seguiment de 

l'acord primer. 
 
Cinquè. Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries 
per a fer-los efectius. 
 
Sisè. Notificar els presents acords a la TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.U.  

 
 
Acord 10/2022, de 3 de febrer, del Consell de Govern 
 
Atès que l’IERMB, constituït l’any 1984, és un consorci local de dret públic, participat entre d’altres per la UAB, amb 
personalitat jurídica pròpia, sense ànim de lucre i amb finalitats d’interès general, que té per objecte la promoció 
d’estudis, activitats de recerca i formació en els temes urbans i metropolitans que configuren les diverses realitats 

de les ciutats de Catalunya, particularment els referits a la conurbació barcelonina.  
 

Atès que des de 1986 la UAB manté a favor de l’IERMB la cessió del dret d’us d’una masia, de 450 m2, situada al 
campus universitari, així com el finançament de les despeses generals que esdevenen del manteniment, els consums 
i els serveis correctes d’aquesta seu. A més, l’any 2003, es varen incrementar els espais i els serveis cedits per la 
UAB, incorporant temporalment als usos de l’IERMB un mòdul de la Facultat de Medicina, de 100 m2, habilitat com 
a oficines. 

http://www.uab.cat/doc/cessio_us_espais_telefonica_CG030222
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Atès que atesos els acords que anualment aprova el Consell de Govern de l’IERMB, l’esmentada cessió d’us dels dos 
espais i el finançament de les despeses, els serveis i els consums generals vinculats s’han considerat part de les 

aportacions econòmiques que la UAB s’obliga a realitzar a favor de l’IERMB, valorades en 89.949,39 €. 
 

Atès que l’1 de gener de 2012 les dues institucions van formalitzar un conveni en virtut del qual la UAB va cedir a 
l’IERMB el dret d’ús d’un espai de 840 m2 situat al Mòdul de Recerca A, al costat de l’Edifici B (Lletres –Psicologia – 
Ciències Socals) per un període inicial de 10 anys, prorrogable per acord escrit de les parts, per períodes successius, 
fins al límit de 30 anys.   

 
Atès que el 25 de setembre de 2013 la UAB i l’IERMB van formalitzar una primera addenda al conveni de 2012 en 
virtut de la qual es va disminuir l’espai objecte de cessió d´ús, limitant-lo a 650,60 m2.   
 
Atès que el 30 de setembre de 2016 ambdues institucions vam signar una segona addenda al conveni de 2012 en 

virtut de la qual es va ampliar en 70 m2 els espais l’ús del qual es van cedir.   
   

Atès que el 8 de novembre de 2021 la UAB va denunciar el conveni d’1 de gener de 2012 i addendes de 25 de 
setembre de 2013 i 30 de setembre de 2016 la durada inicial del qual finalitzava l’1 de gener de 2022. 
 
Tot i que aquests espais quedarien sotmesos al règim establert als acords de dates 8 i 15 de novembre de 2016 el 
Consell de Govern i el Consell Social, respectivament, van aprovar l’inici del procediment per a la concessió per a 
l’ús privatiu d’espais de domini públic de la UAB als mòduls de recerca A i B ubicats al campus universitari de 
Bellaterra, així com, el plec de condicions per al seu atorgament, es vol sotmetre als òrgans de govern els termes 

del nou conveni de cessió d’ús d’espais:  
 
- Objecte: Dret d’ús de 765,01 m2 situat al Mòdul de Recerca A  (529 m2 de treball específic + 236,01 m2 d’espais 

comuns). Dins d’aquest espai hi ha una sala de conferències, per donar servei a la resta d’entitats allotjades al 
Mòdul A, que es pot utilitzar també per a altres activitats que la comunitat universitària acordi. S’identifiquen al 

document núm. 1.  

 
- Cànon: 1. El dret d’ocupació d’espais esdevé gratuït. Per tant, l’IERBM no abonarà cap import a la UAB per 

aquest concepte.  
 

2. L’IERMB es compromet a abonar l’import de les despeses generals i indirectes derivades de l’ocupació de  
315,01 m2  dels 765,01 m2, d’acord amb les tarifes establertes per la UAB als centres de l’Esfera participats, 
de 20 euros/m2 mensuals. Aquest import cobreix les despeses d’aigua, gas, calefacció, electricitat, neteja, 

vigilància del campus i de l’edifici, manteniment i altres despeses generals i consums corrents. Així mateix, 
l’IERMB s’ha de fer càrrec de totes les despeses necessàries per l’adequació dels espais, el mobiliari i els equips 
d’ofimàtica.  
 
El present pacte de distribució de despeses suposa que la UAB assumeix el cost de despeses generals i indirectes 
de 450 m2, la qual cosa es reconeix com una  aporta en espècie al sosteniment de l’IERMB la suma de 108.000 
€  anuals, els quals constitueixen una prestació de serveis gratuïts. 

 
3.  No obstant, s’aprova aplicar les següents bonificacions:  

 

Any Bonificació Import  a satisfer 

2022 38.151,69 € 37.449,65 € 

2023 25.434,46 € 50.166,88 € 

2024 12.717,23 € 62.884,11 € 

2025 0,00 € 75.601,34 € 

 
- Termini de duració: La cessió del dret d’ús tindrà una durada de 4 anys, prorrogables per un únic període de 4 

anys més.   
 

- Destinació: L’IERMB haurà de destinar aquest espai al desenvolupament de les seves pròpies activitats i com a 

seu social i no el podrà utilitzar per a cap altra finalitat que no sigui la prevista. L’incompliment d’aquesta 
clàusula pot donar lloc a l’extinció de la cessió del dret d’us.  

 
Vist l’acord de la comissió d’espais de data 19 de gener de 2022. 
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Vist allò que disposa l’article 92 la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les Administracions Públiques, 
l’article 28 del decret legislatiu 1/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de patrimoni de 
la Generalitat de Catalunya, l’article 70 del decret 323/1983, de 14 de juliol, del reglament del patrimoni de 

Catalunya i l’article 207.2 dels Estatuts de la UAB.  
 
Vista la conformitat de la Gerència i del Gabinet Jurídic.    
 
ACORDS 
 

Primer.- Autoritzar la cessió d'ús d’espais a Consorci Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona un 
conveni de cessió d’ús d’espais en els següents termes:  
  
- Objecte: Dret d’ús de 765,01 m2 situat al Mòdul de Recerca A  (529 m2 de treball específic + 236,01 m2 d’espais 

comuns). Dins d’aquest espai hi ha una sala de conferències, per donar servei a la resta d’entitats allotjades al 

Mòdul A, que es pot utilitzar també per a altres activitats que la comunitat universitària acordi. S’identifiquen al 
document annex.  [Document]   

 
- Cànon: 1. El dret d’ocupació d’espais esdevé gratuït. Per tant, l’IERBM no abonarà cap import a la UAB per 

aquest concepte.  
 

2. L’IERMB es compromet a abonar l’import de les despeses generals i indirectes derivades de l’ocupació de  
315,01 m2  dels 765,01 m2, d’acord amb les tarifes establertes per la UAB als centres de l’Esfera participats, 
de 20 euros/m2 mensuals. Aquest import cobreix les despeses d’aigua, gas, calefacció, electricitat, neteja, 

vigilància del campus i de l’edifici, manteniment i altres despeses generals i consums corrents. Així mateix, 
l’IERMB s’ha de fer càrrec de totes les despeses necessàries per l’adequació dels espais, el mobiliari i els equips 
d’ofimàtica.  
 
El present pacte de distribució de despeses suposa que la UAB assumeix el cost de despeses generals i indirectes 

de 450 m2, la qual cosa es reconeix com una  aporta en espècie al sosteniment de l’IERMB la suma de 108.000 

€  anuals, els quals constitueixen una prestació de serveis gratuïts. 
 
3.  No obstant, s’aprova aplicar les següents bonificacions:  

 

Any Bonificació Import  a satisfer 

2022 38.151,69 € 37.449,65 € 

2023 25.434,46 € 50.166,88 € 

2024 12.717,23 € 62.884,11 € 

2025 0,00 € 75.601,34 € 

 
- Termini de duració: La cessió del dret d’ús tindrà una durada de 4 anys, prorrogables per un únic període de 4 

anys més.   

 
- Destinació: L’IERMB haurà de destinar aquest espai al desenvolupament de les seves pròpies activitats i com a 

seu social i no el podrà utilitzar per a cap altra finalitat que no sigui la prevista. L’incompliment d’aquesta 
clàusula pot donar lloc a l’extinció de la cessió del dret d’us.  
  

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

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

al Consell Social sobre les mateixes. 
 
Quart.- Elevar aquest acord al Consell Social per a la seva aprovació, si escau. 

 
Cinquè.- Encarregar la vicerectora d’Innovació i de Projectes Estratègics el seguiment de l'acord primer. 
 
Sisè.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d’economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries 

per a fer-los efectius. 

http://www.uab.cat/doc/cessio_us_espais_ConsorciIERiMB_CG030222
http://www.uab.cat/doc/cessio_us_espais_ConsorciIERiMB2_CG030222
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Setè.- Notificar els presents acords al Consorci Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona. 
 

 
Acord 11/2022, de 3 de febrer, 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 patents EP18382593 i PCT/EP2019/070868 CIRCUIT FOR THE MULTIPLEXING AND READ-OUT 
OF VARIABLE-RESISTANCE SENSOR ARRAYS, amb data de prioritat de 3 d’agost de 2018, propietat conjunta del 

CSIC (70%), de la UAB (20%), de l’ICN2 (5%) i de l’ICREA (5%), en qualitat de llicenciants, i l’empresa INBRAIN 
NEUROELECTRONICS, S.L., com a llicenciatària, pel temps de durada i el territori de la patent i en els termes 
econòmics establerts a l’informe d’idoneïtat  lliurat pel cap de l’oficina de valorització i patents de data 19 de gener 
de 2022. 
 

Atès que l’inventor de la tecnologia llicenciada de la UAB és Francisco Serra Graells, adscrit al CNM. 
 

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. 
 
Primer.  Informar favorablement l’autorització per formalitzar un  contracte de llicència exclusiva de patents 
EP18382593 i PCT/EP2019/070868 CIRCUIT FOR THE MULTIPLEXING AND READ-OUT OF VARIABLE-RESISTANCE 

SENSOR ARRAYS, amb data de prioritat de 3 d’agost de 2018, entre els propietaris de la mateixa, el CSIC (70%), 
de la UAB (20%), de l’ICN2 (5%) i de l’ICREA (5%), en qualitat de llicenciants, i l’empresa INBRAIN 
NEUROELECTRONICS, S.L., com a llicenciatària, pel temps de durada i el territori de la patent, en els termes 
econòmics establerts a l’informe d’idoneïtat  lliurat pel cap de l’oficina de valorització i patents de data 19 de gener 
de 2022 . 
  
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 12/2022, de 3 de febrer, del Consell de Govern 
 
Vista la petició formulada pel Deganat de la Facultat de Filosofia i Lletres, i l'acord de la Junta de la Facultat de data 
22 de desembre de 2021 pel qual se sol·licita al Consell de Govern el nomenament de la doctora Monica Heller, com 
a doctora honoris causa de la Universitat Autònoma de Barcelona. 

 
Atès que tant del currículum de la candidata com de la documentació referent als seus mèrits i de les circumstàncies 

que concorren, queda acreditat que la seva activitat en el camp de la docència i de la recerca la fan mereixedora 
d’obtenir la distinció de doctora honoris causa de la Universitat Autònoma de Barcelona. 
 
Atès que la Normativa que regula el procediment per a l’atorgament del títol de doctor Honoris Causa aprovada pel 
Consell de Govern en data 26 de maig de 2004 en el seu article 5.2 estableix que el Consell de Govern podrà atorgar 
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un nomenament cada dos anys a la Facultat de Ciències, la Facultat de Filosofia i Lletres i a la Facultat de Medicina, 
i un nomenament cada quatre anys a cadascun dels centres restants. 
 

Atès que la proposta de la Facultat de Filosofia i Lletres compleix els requisits exigits a la normativa abans 
esmentada. 
 
ACORDS: 
  
PRIMER. Nomenar la doctora Monica Heller, doctora honoris causa de la UAB. 

 
SEGON. Encarregar a la secretària general l'execució i el seguiment d'aquest acord. 
  
TERCER. Comunicar el present acord a la Facultat de Filosofia i Lletres. 
 

 
Acord 13/2022, de 3 de febrer, del Consell de Govern 

 
Atès que l’article 4.2 del Reglament del Comitè de Bioseguretat de la UAB estableix que la competència per designar 
els membres l’ostenta el Consell de Govern. 
   
Atès que es proposen els següents canvis:   
 

Membre sortint: Dr. Isidre Gibert (actual president). Es proposa com a presidenta del CBS a la Dra. Esther Julián 

Gómez, actual membre del CBS. 
 
Membre entrant: Dr. Albert Quintana, Investigador Ramon y Cajal adscrit al Institut de Neurociències. – 
Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia.   

  

Vista l’informe favorable de la comissió de Recerca, Transferència i Innovació del proppassat 19 de gener de 2022. 

 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Acordar la designació de nous membres del Comitè de Bioseguretat de la UAB, en els següents termes:  
 

- Causa baixa voluntària, el doctor Isidre Gibert.  
 

- Incorporar al doctor Albert Quintana, Investigador Ramon y Cajal adscrit al Institut de Neurociències. – 
Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia en qualitat de vola. 

 
- Designar la doctora Esther Julián Gómez, actual membre del CBS, com a presidenta d’aquest òrgan. 

 

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

Acord 14/2022, de 3 de febrer, del Consell de Govern 
 
Vista 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’acreditació 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 (convocatòries any 2021). 
 
Vistes les certificacions emeses per l’AQU Catalunya referents als mèrits de recerca del professorat funcionari de la 
UAB. 
 
Vist el Decret 405/2006, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les retribucions addicionals del personal docent i 
investigador funcionari i contractat de les universitats públiques de Catalunya, 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.  
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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 addicionals per mèrits de recerca del professorat funcionari de 
la UAB,  que han obtingut avaluació positiva, d’acord amb la documentació annexa.  [Document] 
 
SEGON. Elevar aquest acord al Consell Social per a la seva aprovació, si escau.  
 
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. 

 
 

I.3. Comissions del Consell de Govern 
 

I.3.1. Comissió d’Afers Acadèmics 
[tornar a l’índex] 

 
 
Acord 13/2022, de 16 de febrer, de la Comissió d'Afers Acadèmics 
 
Aprovació de l'acta de la sessió de 20 de gener de 2022. 
 

 
Acord 14/2022, de 16 de febrer, de la Comissió d'Afers Acadèmics 

 
Vista la proposta de creació de cursos d’especialització presentada 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 seva aprovació. 
  

Atesa la necessitat d’implementar les propostes que es presenten per tal de satisfer la demanda d’aquests estudis. 
  
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
  
Vist l’article 305 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb 

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

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

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

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

 
 

Acord 15/2022, de 16 de febrer, de la Comissió d'Afers Acadèmics 
 

http://www.uab.cat/doc/complements_retributius_merits_recercaPDIfuncionari_CG030222
http://www.uab.cat/doc/cursos_especialitzaciO_CAA160222
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Vista la proposta de la vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent d’aprovació de les noves propostes de programació 
de grau, de màster universitari de la UAB del 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.  

 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 

Primer. Aprovar les propostes de programació de màster universitari de la UAB del curs 2023-2024 següents:  
• Màster Universitari en Actes: Arts, Creació Transversal i Societat / Actes: Arts, Tranversal Creation and 

Society. (Erasmus Mundus) 
• Màster Universitari en Fenotipat Morfològic de Models de Malalties Humanes / Human Disease Models 
Morphological Phenotyping (MorphoPHEN). (Erasmus Mundus) 
• Màster Universitari en Polítiques Educatives per al Desenvolupament Global / Education Policies for Global 
Development (GLOBED) 

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

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

Acord 16/2022, de 16 de febrer, de la Comissió d'Afers Acadèmics 

 
Vistes les propostes d’atorgament de premis extraordinaris de titulació presentades pels centres corresponents. 
 
Vist l’article 155 i següents 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, que regula 
l’atorgament dels premis extraordinaris de titulació. 
 

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, que estableix que li correspon aprovar la concessió dels premis extraordinaris de titulació, per delegació 
del Consell de Govern. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 
Primer. Atorgar, per delegació del Consell de Govern, els premis extraordinaris de titulació per al curs acadèmic 
2020-2021. [Document] 
 
Segon. Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat 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. 
 

 

I.3.2. Comissió d’Alumnat i d’Ocupabilitat 
[tornar a l’índex] 

 

Acord 1/2022, de 10 de febrer, de la Comissió d'Alumnat i d’Ocupabilitat  
 
Aprovació de l'acta de la sessió de 7 d’octubre de 2021. 
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Acord 2/2022, de 10 de febrer, de la Comissió d'Alumnat i d’Ocupabilitat  
 
Vista la proposta del vicerectorat d’Alumnat i d’Ocupabilitat. 

  
Vista la voluntat, tant de l’Equip de Govern com del Consell Social de la UAB, d’afavorir el desenvolupament de 
Treballs Final de Grau relacionats amb l’emprenedoria social, i de donar visibilitat i reconeixement a l’alumnat amb 
inquietuds emprenedores que hagi presentat i defensat un TFG en aquest àmbit, durant el curs acadèmic 2021-
2022. 
  

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

 
ACORDS 

 
PRIMER.- Aprovar les bases dels Premis als millors treballs de final de grau relacionats amb l’emprenedoria social. 
Convocatòria Curs 2021-2022.  [Document] 
 
SEGON.- Encarregar a la vicerectora d’Alumnat i d’Ocupabilitat l’execució i seguiment d’aquests acords.  
 
TERCER.- Comunicar el present acord a la vicegerent competent en matèria d’estudiants, per tal que porti a terme 

les mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 
 

 
I.3.3. Comissió de Doctorat 

[tornar a l’índex] 

 

 
Acord 1/2022, de 15 de febrer, de la Comissió de Doctorat 
 
Aprovació de l'acta de la sessió de 22 de juny de 2021.  
 
 
Acord 2/2022, de 15 de febrer, de la Comissió de Doctorat 

 
Vista la proposta del vicerector de Recerca i de Transferència de modificació de memòries de programes de doctorat 
presentades pels òrgans competents. 
  
Atesa la necessitat de modificar les memòries dels programes de doctorat que es presenten, per tal d’adequar-les a 
les necessitats actuals. 

  

Vist l’article del Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, que regula els ensenyaments oficials de doctorat, que 
estableix les directrius per a la verificació, seguiment i renovació dels programes de doctorat. 
  
Vist l'article 15.2.a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 2 de juny de 2021, pel que fa a les 
competències de la Comissió de Doctorat, que estableix que li correspon aprovar la documentació per a la verificació 

i acreditació dels estudis de doctorat i informar-ne al Consell Social, així com aprovar les modificacions derivades de 
la seva aplicació. 
  
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la modificació de memòries del programa de doctorat 
següents: 
 

• Ciències i Tecnologia Ambientals 
• Cirurgia i Ciències Morfològiques 
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• Comunicació i Periodisme 
• Demografia 
• Educació 

• Geologia 
• Historia de l’Art i Musicologia 
• Persona i Societat en el món Contemporani 
• Psicologia Clínica i de la Salut 
• Traducció i Estudis Interculturals 

 

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

 
Acord 3/2022, de 15 de febrer, de la Comissió de Doctorat 

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

favorable que permeti la continuïtat de la impartició de les titulacions. 
  
Vist l’article 34 del Reial Decret 822/2021, de 28 de setembre, pel qual s’estableix l’organització dels ensenyaments 
universitaris oficials i del procediment d’assegurament de la seva qualitat, que regula la renovació de l’acreditació 
dels títols universitaris oficials. 

  

Vist l'article 15 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, 
segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 2 de juny de 2021, pel que fa a les competències 
de la Comissió de Doctorat. 
  
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 

 
PRIMER.- Aprovar els autoinformes d’acreditació dels Programes de Doctorat següents: 
 

• Ciències dels Aliments 
• Ciència i Tecnologia Ambientals 
• Cirurgia i Ciències Morfològiques 
• Comunicació i Periodisme 

• Economia, Organització i Gestió  
• Educació 
• Enginyeria Electrònica i de Telecomunicació 
• Genètica 
• Geologia 
• Història de l’Art i Musicologia 

• Matemàtiques 
• Medicina 
• Microbiologia 
• Neurociències 
• Producció Animal 
• Psiquiatria 
• Química 

 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment de l’acord primer. 

  
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerenta d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per fer-los efectius. 
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Acord 4/2022, de 15 de febrer, de la Comissió de Doctorat 
 
Vistes les propostes d’atorgament de premis extraordinaris de doctorat presentades pels centres corresponents. 

 
Vist l'article 379 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb 
el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011 i les seves posteriors 
modificacions, segons el qual, es poden concedir cada curs acadèmic premis extraordinaris de doctorat en funció de 
la vàlua científica de les tesis defensades. 
 

Vist l'article 15.2.b de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 2 de juny de 2021, pel que fa a les 
competències de la Comissió de Doctorat, que estableix que li correspon aprovar la concessió dels premis 
extraordinaris d’estudis de doctorat. 
 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 
PRIMER.- Atorgar, per delegació del Consell de Govern, els premis extraordinaris de Doctorat. [Document] 
 
SEGON.- Encarregar al Vicerector de Recerca i de Transferència i el seguiment d’aquests acords. 
 
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerenta d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 

mesures necessàries per fer-los efectius. 
 
 

 
I.3.4. Comissió d’Economia i d’Organització 

[tornar a l’índex] 

 

 
Acord 6/2022, de 23 de febrer, de la Comissió d’Economia i d’Organització 
 
Aprovar l’ acta de la sessió anterior del dia 26 de gener de 2022.  
 
 
Acord 7/2022, de 23 de febrer, de la Comissió d’Economia i d’Organització 

 
Vista la proposta d’aprovació de les modificacions de crèdit de data 8 de febrer de 2022. 
 
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  i prorrogat per a l’exercici 2022 per Acord de Consell de  Govern d’1 de desembre 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 8 de febrer de 2022.  
 
SEGON. Encarregar al gerent i a la vicegerent d’Economia l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
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Acord 8/2022, de 23 de febrer, de la Comissió d’Economia i d’Organització 

 
Vist el document acreditatiu de l’aprovació de la despesa per la segona pròrroga del Sistema Dinàmic d’Adquisició 
Nº CONSU-16/2020  per a la realització d’activitats  formatives en format virtual per al personal 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 i prorrogat per a l’exercici 2022 per Acord de Consell de Govern d’1 de desembre 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 segona pròrroga del Sistema Dinàmic 

d’Adquisició NÚM. CONSU-16/2020 per a la realització d’activitats formatives en format virtual per al personal 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 9/2022, de 23 de febrer, de la Comissió d’Economia i d’Organització 
 
Vist el document acreditatiu de l’aprovació de la despesa per la primera pròrroga de l’Acord Marc Nº CONSU-17/2020 
del Servei de Disseny Gràfic i Producció de Serveis Promocionals  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 i prorrogat per a l’exercici 2022 per Acord de Consell de Govern d’1 de desembre 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 
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PRIMER. Aprovar la proposta de despeses pluriennals corresponent a la primera pròrroga de l’Acord Marc Nº CONSU-
17/2020 del Servei de Disseny Gràfic i Producció de Serveis Promocionals 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 10/2022, de 23 de febrer, de la Comissió d’Economia i d’Organització 
 
Vist el document acreditatiu de l’aprovació de la despesa per la  contractació Nº 3/2022 del Servei de Manteniment 
i Suport, Servei Gestionat i Servei d’Implementació  del Mòdul  de Formació del Programari Universitas XXI Recursos 
Humans 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 i prorrogat per a l’exercici 2022 per Acord de Consell de Govern d’1 de desembre 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 Nº 3/2022 del Servei de 

Manteniment i Suport, Servei Gestionat i Servei d’Implementació del Mòdul de Formació del Programari Universitas 
XXI Recursos Humans 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.3.5. Comissió de Recerca, Transferència i Innovació  
[tornar a l’índex] 

 
 
Acord  9/2022, de 17 de febrer, de la Comissió de Recerca, Transferència i Innovació  

 
Aprovar les actes de les sessions de 19 de gener de 2022 i de 28 de gener de 2022.   
 
 
Acord  10/2022, de 17 de febrer, de la Comissió de Recerca, Transferència i Innovació  

 
Atès que l’article 8 de la Normativa de la UAB en matèria d’investigació aprovat pel Consell de Govern de data 30 

de gener de 2020 (NI) regula com a estructura de recerca el Grup de Recerca singulars UAB com aquells grups que 
no han estat encara reconeguts per la Generalitat de Catalunya en espera de convocatòria, però que acrediten els 
requeriments de la Generalitat de Catalunya.. 
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Atès que una sèrie d’investigadors han demanat el reconeixement d’estructures de recerca com a Grup de Recerca 
Singular .  
 

Atès la revisió de les condicions dels grups de recerca que sol·liciten el reconeixement com a grup de recerca Singular 
. 
 
Vists els article 9.2 de la NI que estableixen que les sol·licituds de reconeixements de Grups de Recerca Singulars 
requereixen un acord de la Comissió d’Investigació per tal d’aprovar, si escau, aquest reconeixement, motiu pel qual 
la presidenta sotmet a consideració les esmentades sol·licituds als membres de la Comissió.   

 
Vist l'article 25.1.b) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 30 d’octubre de 2019, pel que fa a les 
competències de la Comissió de Recerca, Transferència i Innovació, que estableix que li correspon aprovar i resoldre 
els assumptes derivats de l’aplicació de les normatives aprovades en matèria d’investigació pel Consell de Govern, 

i interpretar i desenvolupar els aspectes no previstos, d’acord amb els principis generals establerts respecte 
d’aquesta qüestió.   

 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar el reconeixement com a Grup de Recerca Singular. 
 

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

 

 
Acord  11/2022, de 17 de febrer, de la Comissió de Recerca, Transferència i Innovació  
 
Vista la proposta de la vicerectora d’Innovació i de Projectes Estratègics pel canvi de denominació de la Unitat 
Tècnica de Protecció Radiològica pel de Servei de Radiacions Ionitzants . 
 
Vist l’article 46 de la Normativa d’investigació de la UAB i l’article 25.2.a) de la normativa de creació, composició i 

funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, segons els quals la modificació i supressió dels serveis 
cientificotècnics correspon a la comissió delegada del Consell de Govern competent en matèria de transferència de 
coneixements, a proposta del vicerector president de l’esmentada comissió. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
 

ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar el canvi de denominació de la Unitat Tècnica de Protecció Radiològica, passant a denominar se 
Servei de Radicacions Ionitzants  
 
SEGON.- Encarregar la vicerectora d’Innovació i de Projectes Estratègics l'execució i el seguiment d’aquests acords.  

 
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries 
per a fer-los efectius  
 
 
Acord 12/2022, de 17 de febrer, de la Comissió de Recerca, Transferència i Innovació  
 

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

 
Atès que es vol crear un nou Laboratori de prestació de serveis amb la denominació “Laboratori de caracterització 
elèctrica i avaluació de fiabilitat de materials, dispositius i circuits electrònics” en els termes de la sol·licitud . 
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Vists l’article 44 i següents de la Normativa de la Universitat Autònoma de Barcelona en matèria d’Investigació, 
aprovada per Consell de Govern de data 30 de gener de 2020, que regula la creació dels laboratoris de prestació de 
serveis, en relació amb l'article 25.2.a) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del 

Consell de Govern de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 30 de gener de 
2020, pel que fa a les competències de la Comissió de Recerca, Transferència i Innovació, que estableix que li 
correspon aprovar la creació, la modificació i la supressió de serveis universitaris de suport a la recerca, a la 
transferència de coneixements i els laboratoris d’innovació docent. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la creació del Laboratori de prestació de serveis amb la denominació “Laboratori de caracterització 
elèctrica i avaluació de fiabilitat de materials, dispositius i circuits electrònics. 

 
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 13/2022, de 17 de febrer, de la Comissió de Recerca, Transferència i Innovació 

 
Vist l’acord del Consell de Govern de 7 de novembre de 2018 pel qual es va aprovar la Normativa de la Universitat 
Autònoma de Barcelona sobre reconeixement d’activitats de recerca i transferència a l’empara de l’article 21.1 de la 
Llei 24/2015, de 24 de juliol, de patents. 
 

Atès que l’esmentada normativa té per objecte regular els efectes del reconeixement per part de la UAB de les 

activitats de recerca que duu a terme el personal tècnic superior de suport a la recerca. 
 
Atesa la forta relació que tenen l’activitat de transferència del coneixement i la recerca, es vol promoure la 
modificació de la normativa per tal d’incloure l’activitat de transferència de coneixement com activitat susceptible 
de fer el reconeixement previst a l’article 5 de l’esmentada normativa, motiu pel qual es proposa modificar: 
- El títol; 
- El punt III de la part expositiva; 

- Els articles 1, 2, 3, 4, 5 i 6 
 
En el sentit d’incorporar la paraula ‘transferència’ després de la paraula ‘recerca’, en els termes del text refós que 
s’incorpora com a document 1. 
 
Vist l’article 46 de la Normativa d’investigació de la UAB i l’article 25.4.d) de la normativa de creació, composició i 
funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, segons els quals és competència de la Comissió de 

Recerca, Transferència i Innovació emetre informes sobre les propostes que hagin de ser discutides i, si escau, 
aprovades pel Consell de Govern en matèria de disposicions normatives d’investigació. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 

 
PRIMER.- Informar favorablement al modificació del títol, del punt III de la part expositiva i els articles 1, 2, 3, 4, 5 
i 6, així com, el text refós resultant de la Normativa de la Universitat Autònoma de Barcelona sobre reconeixement 
d’activitats de recerca i transferència a l’empara de l’article 21.1 de la Llei 24/2015, de 24 de juliol, de patents.  
 
SEGON.- Encarregar la vicerectora d’Innovació i de Projectes Estratègics l'execució i el seguiment d’aquests acords.  
 

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

 
 
Acord 14/2022, de 17 de febrer, de la Comissió de Recerca, Transferència i Innovació 
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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. 
 
Vist l’article 22 de la Normativa de la Universitat Autònoma de Barcelona en matèria d’investigació. 
 
Vist l'article 25.1.b) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 2 de juny de 2021, pel que fa a les 

competències de la Comissió de Recerca, Transferència i Innovació, que estableix que li correspon aprovar i resoldre 
els assumptes derivats de l’aplicació de normatives aprovades pel Consell de Govern, entre d’altres, en matèria 
d’investigació i d’adscripció de la recerca corresponent al personal de la UAB.   
 
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 al vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment d’aquests acords.   
 
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries 

per a fer-los efectius 
 
 
Acord 15/2022, de 17 de febrer, 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 de Recerca, Transferència 
i Innovació 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 (document 2), a la Comissió d’Investigació perquè exerceixi les seves funcions.   
  
Vist l’article 4.3 de l’esmentada normativa i de l’article 25.1.b) de la Normativa de creació, composició i funcions de 
les comissions del Consell de Govern de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 
2 de juny de 2021, pel que fa a les competències de la Comissió de Recerca, Transferència i Innovació, correspon a 

aquesta comissió informi favorablement aquest reconeixement.  
 
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:   
- Estel·la Oncins Noguer 
- Jorge Martínez Moreno 

 
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 16/2022, de 17 de febrer, de la Comissió de Recerca, Transferència i Innovació 
 

http://www.uab.cat/doc/modificacions_adscripcio_recerca_personal_investigador_CR170222
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ACORDS 
 
PRIMER. Informar favorablement sobre la priorització definitiva de les sol·licituds de beques FI-DGR per al 2022. 

 
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. 

 
 
Acord 17/2022, de 17 de febrer, de la Comissió de Recerca, Transferència i Innovació 
 
ACORDS 

 
PRIMER.- Desestimar les al·legacions presentades pels senyors Estel·la Oncis Noguer i Ivan Savin contra l’acord de 

la Comissió de Recerca, Transferència i Innovació de data 19 de gener de 2022 pel qual es va resoldre 
provisionalment la convocatòria d’ajuts Programa Talent de 5 places d’investigador ordinari aprovada el proppassat 
15 d’abril de 2021. 
 
SEGON.- Resoldre definitivament la convocatòria d’ajuts Programa Talent de 5 places d’investigador ordinari d’acord 
amb la llista prioritzada de candidatures.  
 

TERCER.- Publicar la present resolució i obrir el corresponent tràmit d’al·legacions previstes a les bases de la 
convocatòria.  
 
QUART.- Encarregar a la Vicerector de Recerca i de Transferència 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. 
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II.  Circulars, instruccions  
i altres resolucions d’àmbit general 

 
 
 

 

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

 
Instrucció 2/2022 del gerent de la UAB per la qual es fixen els criteris d'aplicació de les mesures recollides a la 
Resolució SLT/99/2022, de 26 de gener, per la qual s’estableixen 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_02
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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. Serveis  
[tornar a l’índex] 

 
Canvi de denominació de la Unitat Tècnica de Protecció Radiològica, passant a denominar se Servei de 
Radicacions Ionitzants, a partir de l’acord 11/2022, de 17 de febrer, de la Comissió de Recerca, Transferència i 
Innovació 
 

 
Creació del Laboratori de prestació de serveis amb la denominació “Laboratori de caracterització 
elèctrica i avaluació de fiabilitat de materials, dispositius i circuits Electrònics, a partir de l’acord 12/2022, 
de 17 de febrer, de la Comissió de Recerca, Transferència i Innovació 
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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 24 de febrer de 2022, per la qual nomena el senyor Valeri Sorolla Amat vicedegà 

d’Inserció Laboral, Emprenedoria i Pràctiques de la Facultat d’Economia i Empresa, amb efectes del dia 13 de 
setembre de 2021. 
  
Resolució del rector, de 24 de febrer de 2022, per la qual s’anul·la la resolució de data 21 de setembre de 2021 
per la qual es 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 i 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 1 de 
gener de 2021. 
  
Resolució per delegació del rector, d’1 de febrer de 2022, per la qual es nomena la senyora Mercè Galbany 
Casals coordinadora adjunta d’Estudis del Grau en Biologia Ambiental de la Facultat de Biociències, amb efectes del 
dia 1 de gener de 2022. 
  
Resolució per delegació del rector, de 23 de febrer de 2022, per la qual es nomena el senyor Óscar Luis de 
la Cruz Palma coordinador del Mínor en Cultura Clàssica de la Facultat de Filosofia i Lletres, amb efectes del dia 1 

de juliol de 2021. 
  
Resolució per delegació del rector, de 25 de febrer de 2022, per la qual es nomena el senyor Jordi Nadal 

Tersa coordinador de la Cartoteca de la Facultat de Filosofia i Lletres, amb efectes del dia 1 de setembre de 2021. 
  
Resolució per delegació del rector, de 28 de febrer de 2022, per la qual es nomena el senyor Nazir Ahmed 
Can coordinador d’Intercanvis amb el Brasil i Portugal de la Facultat de Traducció i d’Interpretació, amb efectes del 
dia 1 de gener de 2022. 
  
Resolució per delegació del rector, de 28 de febrer de 2022, per la qual es nomena la senyora Ester Torres 
Simon coordinadora d’Intercanvis a Corea de la Facultat de Traducció i d’Interpretació, amb efectes del dia 1 de 
gener de 2022. 
  



BOUAB Núm. 203  -  Febrer / 2022     pàg. 45 
 

 

Butlletí Oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona 

 
 

V.2.2. Cessaments  
 
Resolució del rector, de 24 de febrer de 2022, per la qual la senyora Susagna Tubau Muntaña cessa com a 
coordinadora de Mobilitat i de Pràctiques de la Facultat de Filosofia i Lletres, amb efectes del dia 31 de desembre de 
2021. 
 

Resolució per delegació del rector, d’1 de febrer de 2022, per la qual la senyora Laura Berenguer Estellés 
cessa com a coordinadora d’Intercanvis amb el Brasil i Portugal de la Facultat de Traducció i d’Interpretació, amb 
efectes del dia 31 de desembre de 2021. 
  
Resolució per delegació del rector, d’1 de febrer de 2022, per la qual la senyora Mihwa Jo Jeong cessa com 

a coordinadora d’Intercanvis a Corea de la Facultat de Traducció i d’Interpretació, amb efectes del dia 31 de 
desembre de 2021. 
  
Resolució per delegació del rector, de 23 de febrer de 2022, per la qual el senyor Jordi Pàmias Massana 
cessa com a coordinador del Mínor en Cultura Clàssica de la Facultat de Filosofia i Lletres, amb efectes del dia 30 de 

juny de 2021. 
  
Resolució per delegació del rector, de 25 de febrer de 2022, per la qual el senyor Pau Alegre Nadal cessa 
com a coordinador de la Cartoteca de la Facultat de Filosofia i Lletres, amb efectes del dia 31 d’agost de 2021. 
 

 
 

V.3. Instituts universitaris    
[tornar a l’índex] 

 

V.3.1. Nomenaments  
 

Resolució del rector, de 25 de febrer de 2022, per la qual nomena el senyor Joan Curbet Soler director de 
l’Institut d’Estudis Medievals, amb efecte del dia 28 de gener de 2022. 
 
 

V.3.2. Cessaments  
 
Resolució del rector, de 25 de febrer de 2022, per la qual el senyor Daniel Rico Camps cessa com a director 
de l’Institut d’Estudis Medievals, amb efecte del dia 27 de gener de 2022. 
 
 
 
 

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

 

V.4.1. Nomenaments  
 
Resolució del rector, de 17 de febrer de 2022, per la qual es nomena la senyora Maria Garganté Llanes, 
coordinadora del Grau en Humanitats del Departament d’Història de l’Art, representant i delegada de la Universitat 

Autònoma de Barcelona al Consell de Centre de l’Escola Massana, Centre d’Art i Disseny, centre adscrit a la UAB, 
amb efecte a partir del dia 8 de febrer de 2022. 
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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. 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 23 de febrer de 2022, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de professorat 
ajudant/lector segons es detalla: 
 

Referència: LEC20/2021 

Nombre de places: 1 

Categoria: Lector o lectora 

Departament: Història Moderna i Contemporània 

Àmbit de coneixement: Història contemporània 

Adjudicació: Oriol Luján Feliu 

 

 
 

 
 
 

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

 

VI.2.1. Convocatòries  
 
Resolució del vicerector d’Organització, per autorització del rector, de 8 de febrer de 2022, per la qual es 
convoca concurs específic per a la provisió de 2 places de l’escala de gestió (subgrup A2), segons es detalla: 
 

Codi Categoria Denominació Destinació Horari (teòric) 

F05129 A2 24.1 Gestor o gestora 
Unitat d’Assessorament i Atenció a l’usuari – 

Àrea d’Afers Acadèmics 
9 - 17 

F02771 A2 23.1 

Gestor cordinador o 
gestora 

coordinadora de 
Front Office 

Unitat de suport a la Mobilitat (International 
Support Service) – Àrea de Relacions 

Internacionals 
9 -17 

 
Resolució del vicerector d’Organització, per autorització del rector, de 10 de febrer de 2022, per la qual 

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

Codi Grup CLT Destinació Especialitat Horari 

L05135 1 O 
Unitat d’Operacions i Sistemes Servei 

d’Informàtica 
TIC – Operacions i sistemes 9:00 a 17:00 

 

Resolució del vicerector d’Organització, per autorització del rector, de 10 de febrer de 2022, per la qual 
es convoca concurs específic per a la provisió de 3 places de l’escala de gestió (subgrup A2, segons es detalla: 
 

Codi Categoria Denominació Destinació 
Horari 

(teòric) 
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F03889 A2 22.1 Gestor o gestora 
Unitat de Gestió de la Programació i la Qualitat 

Acadèmiques – Escola de Postgrau 
9 – 17 

F02575 A2 22.1 Gestor o gestora 
Unitat de Gestió de Recursos – Àrea de Gestió de la 

Recerca 
9 – 17 

F06749 A2 22.1 

Gestor o gestora 
de suport a 

processos 
econòmics 

Unitat de Gestió dels Serveis Cientificotècnics (àmbit 

d’administració) – Àrea de Gestió de la Recerca 
9 - 17 

 
Resolució del vicerector d’Organització, per autorització del rector, de 15 de febrer de 2022, per la qual 
es convoca concurs intern de trasllat i/o promoció, per a la provisió de 2 places de tècnic/a de preajuts (personal 
laboral grup 1), segons es detalla: 

 

Codi Grup CLT Destinació Especialitat Horari 

L00067 
1 K 

Oficina de Projectes Internacionals – 
Vicegerència de Recerca 

Recerca – preajuts 9:00 – 17:00 
L08253 

 
Resolució de la cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització del rector, de 16 de febrer de 2022, 
per la qual s’anuncia que per tal de cobrir provisionalment 3 places de gestió (sub grup A2), s’obre un termini de 5 
dies hàbils, a computar a partir de l’endemà de la publicació en el tauler d’anuncis electrònic, perquè les persones 
interessades presentin la seva sol·licitud. Les places són les que tot seguit és detallen: 

 

Codi Categoria Denominació Destinació Àmbit Horari (teòric) 

F01431 A2 22.1 
Gestor o gestora d’afers 

acadèmics 

Gestió Acadèmica – 
Administració de Centre de 

Medicina 

Acadèmic 9:00 – 17:00 

F01563 A2 22.2 
Gestor o gestora de 

programació docent 

Gestió Acadèmica – 
Administració de Centre de CC. 

de la Comunicació 

Acadèmic 9:00 – 17:00 

F01671 A2 22.1 
Gestor o gestora de 
programació docent 

Gestió Acadèmica Facultat de 
Psicologia – Administració de 

Centre de Lletres i de 
Psicologia 

Acadèmic 9:00 – 17:00 

 
Resolució del vicerector d’Organització, per autorització del rector, de 18 de febrer de 2022, per la qual 

es convoca concurs general per a la provisió de 55 places de l’escala administrativa (subgrup C1) de nivell bàsic, 
segons es detalla: 
 

Codi Destinació Horari 

F01123 
EQUIP SUPORT ADMINISTRATIU TRANSVERSAL 

ÀREA D'ECONOMIA I FINANCES 
De 9 a 17 h. 

F01171 
EQUIP SUPORT ADMINISTRATIU TRANSVERSAL 

ÀREA D'AFERS ACADÈMICS 
De 9 a 17 h. 

F01441 
BIBLIOTECA DE MEDICINA (BELLATERRA) 

ADMINISTRACIÓ MEDICINA 
De 14 a 21 h. 

F01457 
GESTIÓ ECONÒMICA DE BIOCIENCES 

ADMINISTRACIÓ CIÈNCIES I BIOCIÈNCIES 
De 9 a 17 h. 

F01533 
GESTIÓ ACADÈMICA ECONOMIA I EMPRESA 

ADMINISTRACIÓ ECONOMIA I EMPRESA 
De 9 a 17 h. 

F01541 
DEPARTAMENT DE MITJANS, COMUNICACIÓ I CULTURA 

ADMINISTRACIÓ CIÈNCIES DE LA COMUNICACIÓ 
De 9 a 17 h. 

F01585 
BIBLIOTECA DE COMUNICACIÓ I HEMEROTECA GENERAL 

ADMINISTRACIÓ CIÈNCIES DE LA COMUNICACIÓ 
De 14 a 21 h. 

F01691 
BIBLIOTECA D’HUMANITATS I CARTOTECA GENERAL 

ADMINISTRACIÓ LLETRES I PSICOLOGIA 
De 14:30 a 21:30 h. 

F01719 
GESTIO ACADEMICA CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ 

ADMIN. CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ I TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ 
De 8 a 15 h. 

F02051 
DEPARTAMENT DE SOCIOLOGIA 

ADMINISTRACIÓ DRET, CIÈNCIES POLÍTIQUES I SOCIOLOGIA 
De 9 a 17 h. 

F02099 
GESTIÓ ECONÒMICA 

INSTITUT DE CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ 
De 9 a 17 h. 
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F02103 
ADMINISTRACIÓ 

INSTITUT DE CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ 
De 9 a 17 h. 

F02225 
BIBLIOTECA DE CIÈNCIES SOCIALS 

ADMINISTRACIÓ DRET, CIÈNCIES POLÍTIQUES I SOCIOLOGIA 
De 14 a 21 h. 

F02241 
BIBLIOTECA DE CIÈNCIES SOCIALS 

ADMINISTRACIÓ DRET, CIÈNCIES POLÍTIQUES I SOCIOLOGIA 
De 14 a 21 h. 

F02345 
UNITAT DE NÒMINES 

ÀREA DE GESTIÓ DE PERSONES 
De 9 a 17 h. 

F02477 
BIBLIOTECA DE CIÈNCIES SOCIALS 

ADMINISTRACIÓ DRET, CIÈNCIES POLÍTIQUES I SOCIOLOGIA 
De 14 a 21 h. 

F02637 
ARXIU GRAL. I OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE 

OFICINA DE GESTIÓ DE LA INFORMACIO I LA DOCUMENTACIÓ 
De 9 a 17 h. 

F02673 
DEPARTAMENT DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR 

DEPARTAMENT INTERFACULTATIU (UBICACIÓ MEDICINA) 
De 9 a 17 h. 

F02705 
BIBLIOTECA D’HUMANITATS I CARTOTECA GENERAL 

ADMINISTRACIÓ DE LLETRES I PSICOLOGIA 
De 14:30 a 21:30 h. 

F02849 
ARXIU GRAL. I OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE 

OFICINA DE GESTIÓ DE LA INFORMACIO I LA DOCUMENTACIÓ 
De 9 a 17 h. 

F04179 
UISAD SANITAT I ANATOMIA ANIMALS I MEDICINA I CIRURGIA 

ANIMALS - ADMINISTRACIÓ VETERINÀRIA 
De 9 a 17 h. 

F04193 
BIBLIOTECA DE COMUNICACIÓ I HEMEROTECA GENERAL 

ADMINISTRACIÓ CIÈNCIES DE LA COMUNICACIÓ 
De 14:30 a 21:30 h. 

F04309 
UNITAT D'ADMINISTRACIÓ 

SERVEI DE LLENGÜES 
De 8 a 15 h. 

F04823 
EQUIP SUPORT ADMINISTRATIU TRANSVERSAL 

ÀREA D'AFERS ACADÈMICS 
De 9 a 17 h. 

F04827 
UNITAT D'ANÀLISI D'ESTRUCTURES 

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT DE PERSONES I SUPORT TÈCNIC 
De 9 a 17 h. 

F05083 
GESTIÓ ACADÈMICA 

ADMINISTRACIÓ DE SERVEIS DEL CAMPUS DE SABADELL 
De 9 a 17 h. 

F05111 
UNITAT D'ADMINISTRACIÓ 

SERVEI DE LLENGÜES 
De 14 a 21 h. 

F05125 
GESTIO ACADÈMICA DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIO 

ADMIN. CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ I TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ 
De 14 a 21 h. 

F05327 
UNITAT DE GESTIÓ DE RECURSOS 

ÀREA DE GESTIÓ DE LA RECERCA 
De 9 a 17 h. 

F05333 
EQUIP DE SUPORT A LA UNITAT D’ATENCIÓ A L'USUARI 

ESCOLA DE POSTGRAU 
De 9 a 17 h. 

F05337 
UNITAT TÈCNICA DE DOCTORAT (ESCOLA DOCTORAT) 

ADMINISTRACIÓ ESPAIS ZONA CÍVICA 
De 9 a 17 h. 

F05427 
GESTIÓ ACADÈMICA DE BIOCIÈNCIES 

ADMINISTRACIÓ CIÈNCIES I BIOCIÈNCIES 
De 9 a 17 h. 

F05483 
GESTIÓ ECONÒMICA ESCOLA D'ENGINYERIA 

ADMINISTRACIÓ ESCOLA D’ENGINYERIA 
De 9 a 17 h. 

F05585 
UNITAT DE GESTIÓ DE RECURSOS 
ÀREA DE GESTIÓ DE LA RECERCA 

De 9 a 17 h. 

F06185 
GESTIÓ ACADÈMICA DE BIOCIÈNCIES 

ADMINISTRACIÓ CIÈNCIES I BIOCIÈNCIES 
De 9 a 17 h. 

F06457 
UNITAT DE RELACIONS LABORALS I GESTIÓ DE PERSONAL 

ÀREA DE GESTIÓ DE PERSONES 
De 9 a 17 h. 

F07021 
UNITAT PLANIFICACIÓ I PROGRAMACIÓ DOCENT 

VICEGERÈNCIA D'ORDENACIÓ ACADÈMICA 
De 9 a 17 h. 

F08105 
UISAD SANITAT I ANATOMIA ANIMALS I MEDICINA I CIRURGIA 

ANIMALS - ADMINISTRACIÓ DE VETERINÀRIA 
De 9 a 17 h. 

F08201 * 
INST. GOVERN I POLITIQUES PÚBLIQUES (UBICACIÓ BARCELONA) 

ADMINISTRACIÓ DRET, CIÈNCIES POLÍTIQUES I SOCIOLOGIA 
De 9 a 17 h. 

F09901 
DEPARTAMENT DE CIÈNCIA ANIMAL I DELS ALIMENTS 

ADMINISTRACIÓ DE VETERINÀRIA 
De 9 a 17 h. 

F09903 
GESTIO ACADEMICA DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIO 

ADMIN. CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ I TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ 
De 9 a 17 h. 



BOUAB Núm. 203  -  Febrer / 2022     pàg. 49 
 

 

Butlletí Oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona 

F09905 * 
UNITAT DOCENT VALL D'HEBRON 

ADMINISTRACIÓ MEDICINA 
De 14 a 21 h. 

F09906 
UISAD FILOLOGIES CATALANA I ESPANYOLA 
ADMINISTRACIÓ DE LLETRES I PSICOLOGIA 

De 9 a 17 h. 

F09913 
EQUIP DE SUPORT A LA UNITAT D’ATENCIÓ A L'USUARI 

ESCOLA DE POSTGRAU 
De 14 a 21 h. 

F09922 
DEPARTAMENT DE PUBLICITAT, RRPP I COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL - 

ADMINISTRACIÓ CIÈNCIES DE LA COMUNICACIÓ 
De 14 a 21 h. 

F09925 
OFICINA DE COORDINACIÓ INSTITUCIONAL 

GERÈNCIA 
De 9 a 17 h. 

F09939 
GESTIÓ ACADÈMICA DE BIOCIÈNCIES 

ADMINISTRACIÓ CIÈNCIES I BIOCIÈNCIES 
De 9 a 17 h. 

F09941 
UNITAT TÈCNICA DE DOCTORAT (ESCOLA DOCTORAT) 

ADMINISTRACIÓ ESPAIS ZONA CÍVICA 
De 9 a 17 h. 

F09950 
EQUIP DE SUPORT A LA UNITAT D’ATENCIÓ A L'USUARI 

ESCOLA DE POSTGRAU 
De 9 a 17 h. 

F09951 
PUNT D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ A L’USUAR (UNITAT PROMOCIÓ) 

ÀREA DE COMUNICACIÓ I DE PROMOCIÓ 
De 14 a 21 h. 

F09962 * 
UNITAT DOCENT PARC TAULÍ 
ADMINISTRACIÓ MEDICINA 

De 8 a 15 h. 

F09963 
DEPARTAMENT BIOLOGIA CEL·LULAR, FISIOLOGIA I INMUNOLOGIA 

DEPARTAMENT INTERFACULTATIU (UBICACIÓ BIOCIÈNCIES) 
De 9 a 17 h. 

F09966 
DEPART. PEDIATRIA, OBSTETRICIA I GINECOLOGIA I DE MEDICINA 

PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA - ADMINISTRACIÓ MEDICINA 
De 9 a 17 h. 

FPL09924 
POOL ADMINISTRACIÓ DE LLETRES I PSICOLOGIA 

ADMINISTRACIÓ LLETRES I PSICOLOGIA 
De 9 a 17 h. 

FPL09938 
POOL ADMINISTRACIÓ DE VETERINÀRIA 

ADMINISTRACIÓ VETERINÀRIA 
De 9 a 17 h. 

 
(*) Places amb complement SLIPI 
 
Resolució del vicerector d’Organització, de 22 de febrer de 2022, per la qual es convoca concurs específic, 
pel torn de trasllat, per a la provisió de 5 places de l’escala administrativa segons es detalla: 

 

Codi Nivell Denominació Destinació Horari 

F06061 C1 22.1 Secretari o Secretària de direcció 
Secretaria de l’Equip de govern – 

Gabinet del rectorat 
9:00 – 17:00 

F01051 C1 22.1 Secretari o Secretària de direcció 
Secretaria de l’Equip de govern – 

Gabinet del rectorat 
9:00 – 17:00 

F02205 C1 22.1 Secretari o Secretària de direcció 
Deganat de la Facultat d’Economia i 
Empresa – Administració de Centre 

d’Economia i Empresa 
9:00 – 17:00 

F01613 C1 22.1 Secretari o Secretària de direcció 
Deganat de Veterinària – Administració 
de Centre de la Facultat de Veterinària 

9:00 – 17:00 

F03115 C1 22.1 Secretari o Secretària de direcció 
Direcció de l’Escola d’Enginyeria – 
Administració de Centre de l’Escola 

d’Enginyeria 

9:00 – 17:00 

 
 

VI.2.2. Resolucions  
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització del rector, de 7 de febrer de 2022, 
per la qual es fa pública la relació de persones aspirants admeses i excloses provisionalment en el procés selectiu 
per a l'accés a l'escala de gestió, subgrup A2 de la UAB, pel sistema de concurs oposició, que estarà exposada al 
tauler d'anuncis electrònic de la Seu Electrònica de la UAB (DOGC núm. 8605, de 14 de febrer de 2022). 
 

Resolució de la cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 7 de 

febrer de 2022, per la qual s’adscriu, amb caràcter provisional, Hèctor Vizcaíno Tobarra, a la plaça F01819 (C1.21S) 
de l’Atenció Integral a l’Usuari del Servei d’Activitat Física, i amb efectes del dia 1 de febrer de 2022. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 9 de 
febrer de 2022, per la qual es concedeix a Maria Carmen Alcubierre Gómez, titular de la plaça F02113 (C1.18.1) 
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d’administrativa de la Gestió Descentralitzada de Sant Pau de l’Institut de Ciències de l’Educació, tres dies de 
teletreball setmanals, amb efectes del dia 7 de febrer de 2022 i fins el dia 6 de febrer de 2023. 
 

Resolució del rector, de 9 de febrer de 2022, per la qual es dona per conclòs el procediment i es declara deserta 
la plaça de professorat agregat de referència AL/21/506 del departament Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències 
Experimentals, de l'àmbit de coneixement de Didàctica de la Matemàtica (DOGC núm. 8607, de 16 de febrer de 
2022). 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització del rector, de 15 de febrer de 2022, 

per la qual s’anul·la el procés de selecció per a la cobertura de la plaça F02903 de gestor/a de Programació docent 
de la Gestió Acadèmica i de Serveis de l’Administració de l’Escola d’Enginyeria. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 16 de 
febrer de 2022, per la qual es fa cessar a Xavier Garcia Peláez, i es deixa sense efecte el seu contracte de 

pràctiques, amb efectes del dia 28 de febrer de 2022. 
 

Resolució de la cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 16 de 
febrer de 2022, per la qual es fa cessar a Ona Ferrer Carrascosa, i es deixa sense efecte el seu contracte de 
pràctiques, amb efectes del dia 28 de febrer de 2022. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 16 de 
febrer de 2022, per la qual es fa cessar a Martí Fernàndez Montané, i es deixa sense efecte el seu contracte de 
pràctiques, amb efectes del dia 28 de febrer de 2022. 

 
Resolució de la cap de l‘Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 16 de 
febrer de 2022, per la qual es fa cessar a Daniel Ojeda Villalba, i es deixa sense efecte el seu contracte de 
pràctiques, amb efectes del dia 28 de febrer de 2022. 
 

Resolució de la cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització del rector, de 16 de febrer de 2022, 

per la qual s’adjudica la plaça amb codi L04491 i destinació a la Unitat d’Animals Transgènics al Centre de 
Biotecnologia Animal i Teràpia Gènica (Administració de Centre de Medicina) a la senyora Sandra Turón López. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 17 de 
febrer de 2022, per la qual es concedeix a Ana Tomàs Serrano, titular de la plaça F03871 (C1.21) d’administrativa 
especialista de la Unitat d’Economia de l’Escola de Postgrau, tres dies de teletreball setmanals, amb efectes del dia 
17 de febrer de 2022 i fins el dia 16 de febrer de 2023. 

 
Resolució de la cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització del rector, de 17 de febrer de 2022, 
per la qual es resol parcialment la convocatòria de concurs específic, pel torn de trasllat i/o promoció, per a la 
provisió de 6 places de l’escala administrativa, segons es detalla: 
 

1. Adjudicar, en la fase de promoció, la plaça de secretari o secretària de direcció (F05575) amb destinació a 
la Direcció de l’Àrea de Gestió de la Recerca, a la senyora Montserrat García García. 

 
2. Adjudicar, en la fase de promoció, la plaça de secretari o secretària de direcció (F01363) amb destinació a 

la Vicegerència d’Economia, al senyor Gerard Basachs Cortina. 
 

3. Adjudicar, en la fase de promoció, la plaça de secretari o secretària de direcció (F05133) amb destinació al 
Deganat de la Facultat de Biociències, al senyor Ángel José Rodríguez Torrubiano. 

 
4. Adjudicar, en la fase de promoció, la plaça de secretari o secretària de direcció (F01543) amb destinació al  

Deganat de la Facultat de Ciències de la Comunicació, a la senyora Carmen Márquez Linares. 
 

5. Adjudicar, en la fase de promoció, la plaça d’administratiu o administrativa responsable (F01081) amb 
destinació a la Unitat d’Ingressos de l’Àrea d’Economia i Finances, a la senyora Yasmín Zaher Checa. 

 

Resolució de la cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 28 de 
febrer de 2022, per la qual es deixa d’aplicar a Ana Isabel Carmona Herranz, el complement personal de durada 

determinada vinculat a l'assumpció de tasques de major responsabilitat sobre la plaça F02575 (C1.22.1) de la Unitat 
de Gestió de Recursos de l’Àrea de Gestió de la Recerca, amb efectes del dia 10 de gener de 2022. 
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Resolució de la cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 28 de 
febrer de 2022, per la qual s’adscriu en comissió de serveis Olga Garcia Anton, titular de la plaça F03837 (C1.18.1S) 

de l’equip administratiu de la Gestió Acadèmica i de Serveis de l’Administració de l’Escola d’Enginyeria, per ocupar 
la plaça F04067 (C1.18.1S) de l’equip administratiu de la Gestió Acadèmica i de Serveis de l’Administració de l’Escola 
d’Enginyeria, i amb efectes del dia 1 de març de 2022. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 28 de 
febrer de 2022, per la qual s’adscriu en comissió de serveis Cristina Berenguel Aguado, titular de la plaça F02709 

(C1.18.1) de l’equip administratiu de la Biblioteca de Ciències Socials de l’Administració de Dret i de Ciències 
Polítiques i Sociologia, per ocupar la plaça F02707 (C1.21) de l’equip administratiu especialitzat de la Biblioteca de 
Ciències Socials de l’Administració de Dret i de Ciències Polítiques i Sociologia, i amb efectes del dia 1 de febrer de 
2022. 
 

Resolució de la cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 28 de 
febrer de 2022, per la qual es tanca la comissió de serveis a Sara Ruiz Vilòria, per ocupar la plaça F05847 (C1.21) 

d’administrativa especialista d’intercanvis de la Gestió Acadèmica de l’Administració de Medicina, amb efectes del 
dia 13 de febrer de 2022. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura del rector, de 28 de 
febrer de 2022, per la qual s’adapta el nomenament de Sílvia Gómez Enero, funcionària de l’escala administrativa, 
d’acord amb allò que estableix la resolució de Gerència d’11 de gener de 2022, i es recataloga la plaça F09918 
d’administrativa de la Unitat de Suport a la Mobilitat de l’Àrea de Relacions Internacionals, grup C1, nivell 16, en 

administratiu/iva responsable, grup C1, nivell 22.1, 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 28 de 
febrer de 2022, per la qual s’adapta el nomenament d’Anna Maria Borfo Bach, funcionària de l’escala de gestió, 
d’acord amb allò que estableix la resolució de gerència de 18 de gener de 2022, i es recataloga la plaça F01861 de 

gestora del Servei Assistencial de Salut de l’Àrea de Prevenció i Assistència, de grup A2, nivell 22.1s a grup A2, 

nivell 23.1s, 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 28 de 
febrer de 2022, per la qual s’adapta el nomenament de Marta Violeta Labrador, funcionària de l’escala de gestió, 
d’acord amb allò que estableix la resolució de gerència de 18 de gener de 2022, i es recataloga la plaça F02839 de 
la Unitat d’Administració de l’Àrea de Prevenció i Assistència, de gestora de grup A2, nivell 22.1, a gestora 
responsable d’unitat, grup A2, nivell 24.1, 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 28 de 
febrer de 2022, per la qual s’adapta el nomenament de Maria José Prieto Manent, funcionària de l’escala 
administrativa, d’acord amb allò que estableix la resolució de gerència de 18 de gener de 2022, i es consolida la 
plaça F08111 adscrita al Servei Assistencial de Salut de l’Àrea de Prevenció i Assistència d’administrativa, grup C1, 
nivell 16.1s, declarada a extingir a efectes de RLT, i transformar-la en plaça d’administrativa especialista, grup C1, 
nivell 21.1s, 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 28 de 
febrer de 2022, per la qual s’adapta el nomenament d’Irene Villalta Gómez, funcionària de l’escala administrativa, 
d’acord amb allò que estableix la resolució de Gerència d’11 de gener de 2022, i es recataloga la plaça F09954 
d’administrativa de la Unitat de Suport a la Mobilitat de l’Àrea de Relacions Internacionals, grup C1, nivell 16, en 
administratiu/iva responsable, grup C1, nivell 22.1, 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 28 de 
febrer de 2022, per la qual s’adapta el nomenament de Lourdes Tomàs Lorca, funcionària de l’escala 
administrativa, d’acord amb allò que estableix la resolució de gerència de 18 de gener de 2022, i es recataloga la 
plaça F09949 de la Unitat d’Administració de l’Àrea de Prevenció i Assistència, d’administrativa de grup C1, nivell 
16.1 a secretària de direcció, grup C1, nivell 22.1, amb efectes del dia 1 de gener de 2022. 
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