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

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

Acord 50/2020, de 19 de novembre, del Plenari del Consell Social
S'acorda
Aprovar l'acta de la sessió plenària del dia 22 d'octubre de 2020.

I.2. Comissions del Consell Social
I.2.1. Comissió Acadèmica
[tornar a l’índex]

Acord 18/2020, de 4 de novembre, de la Comissió Acadèmica del Consell Social
S'acorda :
Aprovar l’acta de la sessió de la Comissió Acadèmica reunida el dia 7 d'octubre de 2020.
Acord 19/2020, de 4 de novembre, de la Comissió Acadèmica del Consell Social
Exposició de motius
Vista la normativa sobre el règim de permanència als estudis oficials de grau i de màster de la UAB aprovada pel
Consell Social el dia 20 de juny de 2011.
Atès l’article 30.3.b del Reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist el recurs i les al·legacions presentades sobre règim de permanència pels alumnes següents:
NIA 1422585, estudiant de Grau en Traducció i Interpretació, segons consta en el document 1.
NIA 1366076, estudiant de Grau en Física, segons consta en el document 2.
NIA 1305050, estudiant de Grau en Llengua i Literatura Catalanes segons consta en el document 3.
NIA 1394966, estudiant de Grau en Estudis d’Anglès i de Francès, segons consta en el document 4.
NIA 2088456, estudiant de Grau en Dret, segons consta en el document 5.
NIA1423779, estudiant de Grau en Dret, segons consta en el document 6.
NIA 1421431, estudiant de Grau en Administració i Direcció d’Empreses, segons consta en el document 7.
NIA 1393035 estudiant de Grau en Administració i Direcció d’Empreses i Dret, segons consta en el document 8.
NIA 1365288, estudiant de Grau en Administració i Direcció d’Empreses i Dret, segons consta en el document 9.
NIA 1425049, estudiant de Grau en Economia, segons consta en el document 10.
NIA 1389956, estudiant de Grau en Economia segons consta en el document 11.
NIA 1157412, estudiant de Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicació, segons consta en el document
12.
NIA 1482619, estudiant de Màster Universitari en Gestió Aeronàutica, segons consta en el document 13.
NIA 1390664, estudiant de Grau en Història, segons consta en el document 14.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S’acorda :
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Emetre un informe favorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat dels
estudis de grau en Traducció i Interpretació, presentat per l’estudiant amb NIU 1422585 de la Facultat de Traducció
i d’Interpretació de la UAB, per tal de donar acompliment al que estableixen els articles 3.3 i 3.8 de la Normativa
sobre Règim de Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i considerar que les al·legacions que
ha fet l’estudiant justifiquen la concessió d’una autorització de matrícula de l’assignatura 101281 Llengua Catalana
per a Traductors i Intèrprets. I per tant, autoritzar que l’alumna pugui matricular-se en el curs 2020-2021.
Emetre un informe favorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat dels
estudis de grau en Física, presentat per l’estudiant amb NIU 1366076 de la Facultat de Ciències de la UAB, per tal
de donar acompliment al que estableixen els articles 3.3 i 3.8 de la Normativa sobre Règim de Permanència als
Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i considerar que les al·legacions que ha fet l’estudiant justifiquen la
concessió d’una autorització de matrícula de l’assignatura 100154 Física Quàntica I. I per tant, autoritzar que
l’alumne pugui matricular-se en el curs 2020-2021.
Emetre un informe favorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat dels
estudis de grau en Llengua i Literatura Catalanes, presentat per l’estudiant amb NIU 1305050 de la Facultat de
Filosofia i Lletres de la UAB, per tal de donar acompliment al que estableixen els articles 3.3 i 3.8 de la Normativa
sobre Règim de Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i considerarr que les al·legacions
que ha fet l’estudiant justifiquen la concessió d’una autorització de matrícula de l’assignatura 100697 Morfologia
Catalana. . I per tant, autoritzar que l’alumna pugui matricular-se en el curs 2020-2021.
Emetre un informe favorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat dels
estudis de grau en Estudis d’Anglès i de Francès, presentat per l’estudiant amb NIA 1394966 de la Facultat de
Filosofia i Lletres de la UAB, per tal de donar acompliment al que estableixen els articles 3.3 i 3.8 de la Normativa
sobre Règim de Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i considerar que les al·legacions que
ha fet l’estudiant justifiquen la concessió d’una autorització de matrícula de l’assignatura 100227 Fonètica i Fonologia
Angleses I. I per tant, autoritzar que l’alumna pugui matricular-se en el curs 2020-2021.
Emetre un informe favorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat dels
estudis de grau en Dret, presentat per l’estudiant amb NIA 2088456 de la Facultat de Dret de la UAB, per tal de
donar acompliment al que estableixen els articles 3.3 i 3.8 de la Normativa sobre Règim de Permanència als Estudis
Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i considerar que les al·legacions que ha fet l’estudiant justifiquen la concessió
d’una autorització de matrícula de les assignatures 102277 Introducció a l’Economia i 102245 Dret penal III. I per
tant, autoritzar que l’alumne pugui matricular-se en el curs 2020-2021.
Emetre un informe favorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat dels
estudis de grau en Dret, presentat per l’estudiant amb NIA 1423779 de la Facultat de Dret de la UAB, per tal de
donar acompliment al que estableixen els articles 3.3 i 3.8 de la Normativa sobre Règim de Permanència als Estudis
Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i considerar que les al·legacions que ha fet l’estudiant justifiquen la concessió
d’una autorització de matrícula de l’assignatura 102223 Dret Financer i Tributari I. I per tant, autoritzar que l’alumna
pugui matricular-se en el curs 2020-2021.
Emetre un informe favorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat dels
estudis de grau en Administració i Direcció d’Empreses, presentat per l’estudiant amb NIA 1421431 de la Facultat
d’Economia i Empreses de la UAB, per tal de donar acompliment al que estableixen els articles 3.3 i 3.8 de la
Normativa sobre Règim de Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i considerar que les
al·legacions que ha fet l’estudiant justifiquen la concessió d’una autorització de matrícula de l’assignatura 102345
Matemàtiques I. I per tant, autoritzar que l’alumne pugui matricular-se en el curs 2020-2021.
Emetre un informe favorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat dels
estudis de grau en Administració i Direcció d’Empreses i Dret, presentat per l’estudiant amb NIA 1393035 de la
Facultat d’Economia i Empreses de la UAB, per tal de donar acompliment al que estableixen els articles 3.3 i 3.8 de
la Normativa sobre Règim de Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i considerar que les
al·legacions que ha fet l’estudiant justifiquen la concessió d’una autorització de matrícula de l’assignatura 102384
macroeconomia I. I per tant, autoritzar que l’alumne pugui matricular-se en el curs 2020-2021.
Emetre un informe favorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat dels
estudis de grau en Administració i Direcció d’Empreses i Dret, presentat per l’estudiant amb NIA 1365288 de la
Facultat d’Economia i Empreses de la UAB, per tal de donar acompliment al que estableixen els articles 3.3 i 3.8 de
la Normativa sobre Règim de Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i considerar que les
al·legacions que ha fet l’estudiant justifiquen la concessió d’una autorització de matrícula de l’assignatura 102229
Dret Administratiu III. I per tant, autoritzar que l’alumne pugui matricular-se en el curs 2020-2021.
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Emetre un informe favorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat dels
estudis de grau en Economia, presentat per l’estudiant amb NIA 1425049 de la Facultat d’Economia i Empreses de
la UAB, per tal de donar acompliment al que estableixen els articles 3.3 i 3.8 de la Normativa sobre Règim de
Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i considerar que les al·legacions que ha fet l’estudiant
justifiquen la concessió d’una autorització de matrícula de l’assignatura 102336 Microeconomia II. I per tant,
autoritzar que l’alumne pugui matricular-se en el curs 2020-2021.
Emetre un informe favorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat dels
estudis de grau en Economia, presentat per l’estudiant amb NIA 1425049 de la Facultat d’Economia i Empreses de
la UAB, per tal de donar acompliment al que estableixen els articles 3.3 i 3.8 de la Normativa sobre Règim de
Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i considerar que les al·legacions que ha fet l’estudiant
justifiquen la concessió d’una autorització de matrícula de l’assignatura 102336 Microeconomia II. I per tant,
autoritzar que l’alumne pugui matricular-se en el curs 2020-2021.
Emetre un informe favorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat dels
estudis de Màster oficial en Enginyeria de Telecomunicació, presentat per l’estudiant amb NIA 1157412 de l’Escola
d’Enginyeria de la UAB, per tal de donar acompliment al que estableixen l’article 4.5 de la Normativa sobre Règim
de Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i considerar que les al·legacions que ha fet
l’estudiant justifiquen la concessió d’una autorització de continuïtat dels estudis de Màster oficial en Enginyeria de
Telecomunicació. I per tant, autoritzar que l’alumne pugui matricular-se en el curs 2020-2021
Emetre un informe desfavorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat
dels estudis de Màster Universitari en Gestió Aeronàutica, presentat per l’estudiant amb NIA 1482619 de l’Escola
d’Enginyeria de la UAB, per tal de donar acompliment al que estableixen l’article 4.4 de la Normativa sobre Règim
de Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i considerar que les al·legacions que ha fet
l’estudiant no justifiquen la concessió d’una autorització de continuïtat dels estudis de Màster oficial en Màster
Universitari en Gestió Aeronàutica. I per tant, no autoritzar que l’alumna pugui matricular-se en el curs 2020-2021.
La Comissió Acadèmica del Consell Social no emet cap informe a la rectora sobre aquest expedient en considerar
que l’alumne no ha exhaurit el règim de permanència i el retorna a la Facultat de Filosofia i Lletres per a les gestions
necessàries a l’expedient de l’estudiant.

I.3. Comissions del Consell de Govern
I.3.1. Comissió d’Afers Acadèmics
[tornar a l’índex]

Acord 063/2020, de 3 de novembre de 2020 , Comissió d'Afers Acadèmics

ACORDS
Aprovar les actes de les sessions de 25 de febrer, de 28 d'abril, de 26 de maig, de 30 de juny, de 16 de juliol i 22
de setembre de 2020.
Acord 064/2020, de 3 de novembre de 2020 , Comissió d'Afers Acadèmics
Vista la proposta de creació de nous cursos d’especialització presentada a l'Escola de Postgrau, i després de revisada
la documentació justificativa corresponent que acredita que la proposta reuneixen els requisits exigits per la UAB
per a la seva aprovació.
Atesa la necessitat d’implementar les propostes que es presenten per tal de satisfer la demanda d’aquests estudis.
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general.
Vist l’article 305 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb
el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011 i les seves posteriors
modificacions, sobre les propostes de cursos d’especialització.
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Vist l’article 306 de l’esmentada normativa, que estableix que les propostes de cursos d’especialització són aprovades
per la Comissionada per l’Escola de Postgrau i de la Formació Contínua 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 de Programació Acadèmica i de Qualitat el seguiment d’aquest acord.
Tercer. Comunicar aquests acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per fer-los efectius.

Acord 065/2020, de 3 de novembre de 2020 , Comissió d'Afers Acadèmics
Vista la proposta de la vicerectora de Programació Acadèmica i de Qualitat d’aprovació de les noves propostes de
programació de grau i de màster universitari de la UAB per al curs 2022-2023.
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 12 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 d'Afers Acadèmics.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
Primer. Aprovar les propostes de programació de grau i de màsters universitaris de la UAB per al curs 2022-2023.
•
Grau en Estudis d’Anglès i Francès
•
Grau en Estudis d’Anglès i Espanyol
•
Grau en Estudis d’Anglès i Clàssiques
•
Grau en Estudis d’Anglès i Català
•
Grau en Estudis de Català i Espanyol
•
Grau en Filologia i Cultura Franceses
•
Grau en Intel·ligència Artificial
•
MU en Farmacovigilància i Farmacoepidemiologia
•
MU en Mediació Familiar i en els Àmbits del Dret Privat
Segon. Encarregar a la vicerectora de Programació Acadèmica i de Qualitat 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 066/2020, de 3 de novembre de 2020 , Comissió d'Afers Acadèmics
Vista la proposta de la vicerectora de Programació Acadèmica i de Qualitat de creació de títol de màster universitari
que ha estat presentada pels centres corresponents.
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general.
Vist el que disposa el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments
universitaris oficials.
Vist l’article 226 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb
el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011 i les seves posteriors
modificacions, sobre la creació i modificació de títols de màster universitari.
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Vist l'article 12.4.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 30 d’octubre de 2019, 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 creació d'ensenyaments i títols de segon cicle.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
Primer. Informar favorablement sobre la creació del títol de màster universitari:
•
Ciència i Tecnologia Quàntiques / Quantum Science and Technology
Segon. Elevar el present acord al Consell de Govern perquè l’aprovi, si escau.
Acord 067/2020, de 3 de novembre de 2020 , Comissió d'Afers Acadèmics
Vista la proposta de memòria de màster universitari presentada pel centre corresponent, i després de revisada la
documentació justificativa corresponent que acredita que la proposta reuneix els requisits exigits per a la seva
aprovació.
Atesa la necessitat d’implementar la proposta que es presenta per tal de satisfer la demanda d’aquests estudis.
Vist l'article 15 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments
universitaris oficials, que estableix les directrius per a l’elaboració dels plans d’estudis conduents a l’obtenció del
títol de Màster Universitari.
Vist l'article 12.3.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 d’octubre de 2019, pel que fa a les
competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon, per delegació del Consell de Govern,
l’aprovació dels plans d’estudis dels estudis de segon cicle que condueixen a l’obtenció de títols oficials i de títols
propis i informar-ne el Consell Social, així com aprovar les modificacions derivades de la seva l’aplicació.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
Primer. Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la memòria del títol de màster universitari següent.
•

Ciència i tecnologia quàntiques/ Quantum Science and Technology

Segon. Encarregar a la vicerectora 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.
Acord 068/2020, de 3 de novembre de 2020 , Comissió d'Afers Acadèmics
Vista la proposta de la vicerectora de Programació Acadèmica i de Qualitat d’extinció de títols de màster universitari
que han estat presentades pels centres corresponents.
Vist el que disposa la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007,
de 12 d’abril, així com la resta de normes d’aplicació general.
Vist el que disposa el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments
universitaris oficials.
Vist l’article 226 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb
el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011 i les seves posteriors
modificacions, sobre la creació i modificació de títols de màster universitari.
Vist l’article 12.4.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 30 d’octubre de 2019, 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.
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Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
Primer. Informar favorablement sobre la extinció dels títols de màster universitari següents:
•
Farmacovigilància i Farmacoepidemiologia
•
Fisioteràpia de l’Esport i Recuperació a l’Activitat Física
Segon.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació, si escau.

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

Acord 053/2020, de 26 de novembre de 2020 , Comissió d'Economia i d'Organització

ACORDS
Aprovar l'acta de la sessió de 23 de setembre de 2020.
Acord 054/2020, de 26 de novembre de 2020 , Comissió d'Economia i d'Organització
Vist el document de “Criteris bàsics de la pròrroga del pressupost UAB 2019 fins a l’aprovació del pressupost UAB
2021”.
Vist el que disposa l’article 38 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària pel que fa a la pròrroga
dels pressupostos generals de l’Estat.
Vist l’article 33 del Decret-Legislatiu 3/2002, text refós de Finances Públiques de la Generalitat de Catalunya, pel
que fa a la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya.
Atès el que disposen les Bases d’execució del Pressupost 2019 de la UAB aprovat per acord del Consell Social en
data 19 de desembre de 2018 i d’acord amb la seva disposició final única que diu:
“La vigència d'aquestes bases és la mateixa que la del Pressupost de 2019, prorrogable fins a l'aprovació dels
pressupostos següents.”
Vist l’Acord de Consell de Govern de 4 de desembre de 2019 mitjançant el qual s’aprova la pròrroga del pressupost
de la UAB 2019 fins a l’aprovació del pressupost UAB 2020.
Vist l'article 10. 4 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 pressupostària.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
PRIMER. Informar favorablement el document “Criteris bàsics de la pròrroga del pressupost UAB 2019 fins a
l’aprovació del pressupost UAB 2021”.
SEGON. Elevar aquest acord al Consell de Govern perquè exerceixi les seves competències
TERCER. Encarregar al gerent i a la vicegerent d’Economia l'execució i el seguiment d’aquests acords.
Acord 055/2020, de 26 de novembre de 2020 , Comissió d'Economia i d'Organització
Vista la proposta d’instrucció per a la incorporació de romanents 2020 al pressupost 2021.
Vistos els articles 210, 211 i 213 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.
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Vist l’Acord de Consell de Govern de 4 de desembre de 2019 mitjançant el qual s’aprova la pròrroga del pressupost
de la UAB 2019 fins a l’aprovació del pressupost UAB 2020.
Vist l'article 12 de les Bases d’execució del pressupost 2019, aprovat per Acord de Consell de Social de 19 de
desembre de 2019, que pel que fa a les incorporacions de romanents el qual regula l’addició als crèdits de l’exercici
corrent de romanents de crèdits de l’exercici anterior, que per diverses circumstàncies, no han estat utilitzats.
Vist l'article 10.1 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 Organització en matèria d’instruccions per al
seguiment i la gestió del pressupost.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
PRIMER.- Aprovar la proposta d’Instrucció per a la incorporació de romanents 2020 al pressupost 2021.[Document]
SEGON.- Encarregar al vicerector d’Economia l'execució i el seguiment d’aquests acords.
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d’economia, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.
Acord 056/2020, de 26 de novembre de 2020 , Comissió d'Economia i d'Organització
Vist l’acord de la Comissió d'Economia i d'Organització número 043/2019, de 27 de juny de 2019 mitjançat el qual
es va aprovar la convocatòria d’ajuts per a projectes de transformació i millora eductives 50è aniversari ICE.
Vista la necessitat de prorrogar el desenvolupament del projecte més enllà del temps previst a la convocatòria, en
concret, fins a un any acadèmic més tard com a conseqüència de l’alteració en el funcionament i la programació
dels centre educatius causada per la crisi sanitària de la COVID19.
Vist l’Informe de data 10 de novembre de 2020 emès per l’ICE.
Vist l'article 10, 1 lletra d) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, pel que fa a les competències de la Comissió d'Economia i d'Organització en matèria d'aprovació i resolució
d'assumptes derivats de l'aplicació de normatives aprovades pel Consell de Govern en matèria econòmica i
d'administració i d’organització.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
PRIMER. Aprovar la modificació de la Convocatòria d’ajuts per a projectes de transformació i millora educatives 50è
aniversari ICE. [Document]
SEGON. Encarregar a la vicegerent d’ordenació acadèmica l'execució i el seguiment d'aquests acords.
Acord 057/2020, de 26 de novembre de 2020 , Comissió d'Economia i d'Organització
Vista la proposta d’aprovació de les modificacions de crèdit de data 10 de novembre de 2020.
Vistos els acords de la Comissió d’Economia i d’Organització de data 13 de febrer, de 4 març, 22 d’abril, 29 de juny
i de 23 de setembre de 2020.
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 2019 aprovat per Acord de Consell de
Govern de 5 de desembre de 2018 i per Acord de Consell Social de 19 de desembre de 2018 pel que fa a les
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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’Acord de Consell de Govern de 4 de desembre de 2019 mitjançant el qual s’aprova la pròrroga del pressupost
de la UAB 2019 fins a l’aprovació del pressupost UAB 2020.
Vist l'article 10.1 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 10 de novembre de 2020. [Document]
SEGON. Encarregar al gerent i a la vicegerent d’Economia l'execució i el seguiment d’aquests acords.
Acord 058/2020, de 26 de novembre de 2020 , Comissió d'Economia i d'Organització
Vist el Certificat del vicerector d’Economia i de Campus d’existència de crèdit suficient per atendre la despesa
corresponent a la primera pròrroga de l’Acord Marc núm. consu-15/2017 de servei d’agència de viatges de la
UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA.
Vist el que estableix la base d’execució 22 del pressupost de la UAB per al 2019, aprovat per Acord consell de Govern
de 5 de desembre de 2019 i per Acord de Consell Social de 19 de desembre de 2019.
Vist l’Acord de Consell de Govern de 4 de desembre de 2019 mitjançant el qual s’aprova la pròrroga del pressupost
de la UAB 2019 fins a l’aprovació del pressupost UAB 2020.
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 10 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB,
segons la redacció donada per l’Acord de Consell de Govern de 13 de desembre de 2017 pel que fa al procediment
de simplificació del procediment d’aprovació de despeses pluriennals.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
PRIMER. Aprovar la proposta de despeses pluriennals corresponent a la primera pròrroga de la contractació de
l’Acord Marc núm. consu-15/2017 de servei d’agència de viatges de la UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA.
SEGON. Elevar aquest acord al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències.
TERCER. Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència l'execució i el
seguiment d’aquests acords.
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Acord 059/2020, de 26 de novembre de 2020 , Comissió d'Economia i d'Organització
Vist el Certificat del vicerector d’Economia i de Campus d’existència de crèdit suficient per atendre la despesa
corresponent a la primera pròrroga de l’Acord Marc núm. Consu-49/2019 de subministrament d’ordinadors pels
usuaris de la UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA.
Vist el que estableix la base d’execució 22 del pressupost de la UAB per al 2019, aprovat per Acord consell de Govern
de 5 de desembre de 2019 i per Acord de Consell Social de 19 de desembre de 2019.
Vist l’Acord de Consell de Govern de 4 de desembre de 2019 mitjançant el qual s’aprova la pròrroga del pressupost
de la UAB 2019 fins a l’aprovació del pressupost UAB 2020.
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 10 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB,
segons la redacció donada per l’Acord de Consell de Govern de 13 de desembre de 2017 pel que fa al procediment
de simplificació del procediment d’aprovació de despeses pluriennals.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
PRIMER. Aprovar la proposta de despeses pluriennals corresponent a la primera pròrroga de l’Acord Marc núm.
Consu-49/2019 de subministrament d’ordinadors pels usuaris de la UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA.
SEGON. Elevar aquest acord al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències.
TERCER. Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència l'execució i el
seguiment d’aquests acords.

I.3.3. Comissió d’Investigació
[tornar a l’índex]

Acord 029/2020, de 4 de novembre de 2020 , Comissió d'Investigació

ACORDS
Aprovar l'acta de les sessions de 14 de setembre i de 14 d'octubre de 2020.
Acord 030/2020, de 4 de novembre de 2020 , Comissió d'Investigació
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, relacionades al document 1.
Atès que a l’empara del que estableix l’article 4.3 de l’esmentada normativa la Comissió d’Investigació, en sessió de
21 de gener de 2019, va designar els membres de la comissió ad-hoc.
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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 16 de la normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB,
segons redacció de 14 de juliol de 2016, en virtut de les quals correspon a la Comissió d’Investigació competències
en matèria de recerca.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
PRIMER- Informar favorablement el reconeixement de recerca a les següents persones, en els termes establerts als
articles 5 i 6 de la normativa de la UAB sobre reconeixement d’activitats de recerca a l’empara de l’article 21.1 de
la Llei 24/2015, de 24 de juliol, de patents: [Document]
• Ana Maria Castelló Farré.
• Miguel García Martínez.
• Verónica Jiménez Cenzano.
SEGON.- 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 de senyora Alejandra Patricia Cerdà Llanos, sota la condició suspensiva
consistent en que dintre del termini de 6 mesos aquesta persona passi a situació de contractada a temps complert.
TERCER.- Elevar aquests acords a la rectora perquè exerceixi les seves funcions.
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.
Acord 031/2020, de 4 de novembre de 2020 , Comissió d'Investigació
Ates els criteris generals establerts en l’acord de la Comissió d’investigació en data 25 d’octubre de 2018 per a la
re-assignació de les places de Tècnics de Suport a la Recerca del programa del Vicerectorat de Recerca i de
Transferència
Vistes les bases de la convocatòria aprovada per CI de 18 de juny de 2020 (document 1)
Vista l’acta de la reunió de la Comissió ad hoc, avaluadora de les sol·licituds presentades pels grups SGR (document
2)
Vist l’article 16.1.a) de la normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons redacció de 14 de juliol de 2016, en virtut de les quals correspon a la Comissió d’Investigació aprovar
i resoldre les convocatòries d’ajuts de recerca.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
PRIMER.- Aprovar la proposta de reassignació del programa TSR.[Document]
SEGON.- Autoritzar l’assignació provisional i temporal de la mateixa al grup de recerca liderat pel doctor Chillón i la
licitació de la plaça entre els grups TECNIO, procediment que serà substanciat a través de la comissió ad-hoc a la
qual se li deleguen en els termes més amplis per desenvolupar les funcions pròpies de la gestió del procediment.
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.
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Acord 032/2020, de 4 de novembre de 2020 , Comissió d'Investigació
Vista la proposta del vicerector de Recerca i de Transferència de Coneixements on proposa la modificació d’adscripció
d’activitat investigadora de personal acadèmic a CERS/Instituts.
Atès que es vol modificar les adscripcions d’alguns investigadors, d’acord amb el llistat que s’adjunta com a
document 1.
Vist l’article 22.2 de la Normativa de la UAB en matèria d’Investigació, aprovada per acord del Consell de Govern de
data 30 de gener de 2020, segons els quals, l’adscripció de la recerca del personal acadèmic d’un departament de
la UAB a una estructura de recerca pròpia haurà de ser informada favorablement per la Comissió d’Investigació de
la UAB, i serà autoritzada mitjançant resolució del vicerector competent en matèria de recerca.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
PRIMER.- Informar favorablement les modificacions d’adscripció de la recerca de personal investigador de la UAB en
els CERS/Instituts. [Document]
SEGON.- Comunicar el presents acords al vicerector de Recerca i de Transferència de Coneixements i elevar les
actuacions a aquest perquè emeti la corresponent resolució i la notifiqui als interessats i òrgans escaients.
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries
per a fer-los efectius.

I.3.4. Comissió de Personal Acadèmic
[tornar a l’índex]

Acord 047/2020, de 25 de novembre de 2020 , Comissió de Personal Acadèmic
ACORD
Aprovar l'acta de la sessió de 20 d'octubre de 2020.
Acord 048/2020, de 25 de novembre de 2020 , Comissió de Personal Acadèmic
Vist l’article 62 i següents de la Llei Orgànica d’Universitats que regula els concursos del personal dels cossos
docents.
Vist l’article 48 de la Llei Orgànica d’Universitats que preveu que les Universitats podran contractar personal docent
i investigador en règim laboral, a través de les modalitats de contractació laboral específiques previstes a aquesta
llei i que en els termes de la pròpia llei i en el marc de les seves competències les Comunitats Autònomes establiran
el règim del personal docent i investigador contractat.
Vistos els articles 44,1 i 46 de la Llei d’Universitats de Catalunya que regulen els requisits del professorat agregat.
Vist l’article 140 i següents dels Estatuts de la UAB que regulen la provisió de places de catedràtic, agregat i
col·laborador permanent.
Vistos els articles 33 i següents del Reglament de Personal Acadèmic aprovat per acord del Consell de Govern de la
Universitat Autònoma de Barcelona de 17 de novembre de 2010 i modificada en diverses ocasions i la darrera el 30
de gener del 2020.
Vist els convenis entre la Universitat Autònoma de Barcelona i les Institucions Sanitàries de l’Hospital de la Santa
Creu i Sant Pau i de l’Institut Català de la Salut.
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Vista l’oferta pública d’ocupació de l’any 2019 aprovada per Consell de Govern en data 4 de juliol de 2019 i publicada
en el DOGC de 19 de juliol de 2019.
Vista l’oferta pública d’ocupació de l’any 2020 aprovada per Consell de Govern en data 21 de juliol de 2020 i
publicada en el DOGC de 31 de juliol de 2020.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Personal Acadèmic, la Comissió
de Personal Acadèmic de la UAB ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la convocatòria dels concursos públics per a l’accés a places de professorat permanent.
[Document]
SEGON.- Encarregar al Vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d’aquests acords.
Acord 049/2020, de 25 de novembre de 2020 , Comissió de Personal Acadèmic
Vistos els articles 138, 142 i 145 dels Estatuts de la UAB que regulen la tipologia i provisió de places de personal
docent i investigador.
Vistes les previsions de la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació que regula el marc
per al foment de la investigació científica i tècnica i els seus instruments de coordinació general, amb la finalitat de
contribuir a la generació difusió i transferència del coneixement i a la promoció de la investigació, el
desenvolupament experimental i la innovació com a elements sobre els quals ha d’edificar-se el desenvolupament
econòmic sostenible i el benestar social.
Vistos els articles 20 i següents de la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació que regulen
les modalitats de contracte de treballat específic del personal investigador entre els que es troben els contractes
predoctorals i els contractes d’accés al Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació.
Vist l’article 54 i següents del Reglament de Personal Acadèmic aprovat per acord del Consell de Govern de la
Universitat Autònoma de Barcelona de 17 de novembre de 2010 i modificada en diverses ocasions i la darrera el 30
de gener del 2020.
Vist l’article 45 i següents de la Llei d’Universitats de Catalunya que regulen els requisits del professorat contractat.
Vistos els articles 16 i 17 del conveni col·lectiu per al personal docent i investigador de les universitats públiques
catalanes de 21 de desembre de 2006, publicat en el DOGC de 14 de febrer de 2007.
Vist l'article 18 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB,
segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a les competències
de la Comissió de Personal Acadèmic.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
ACORDS
PRIMER.- Aprovar, si escau, la convocatòria de concursos per a la contractació de nou professorat temporal per al
curs 2020-2021. [Document]
SEGON.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d’aquest acord.

Acord 050/2020, de 25 de novembre de 2020 , Comissió de Personal Acadèmic
L’article 19.ú.3.I) de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l’Estat per al 2018, prorrogats per
al 2019 i 2020, estableix un 100% de taxa de reposició. Les universitats estan obligades a destinar, com a mínim,
un 15% del total de places que s'ofereixin a la contractació, com a personal laboral fix, al personal investigador que
hagi finalitzat el programa Ramón i Cajal i hagi obtingut el certificat I3. En el supòsit que no s’utilitzin totes les
places previstes en aquesta reserva, aquestes es podran oferir a altres investigadors de programes d’excel·lència,
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nacionals o internacionals i que hagin obtingut el certificat I3. Aquesta taxa de reposició ha estat validada per la
Secretaria d’Estat de Pressupostos i Despeses del Ministeri d’Hisenda i per la Junta del Consell Interuniversitari de
Catalunya de data 30 d’abril de 2020.
El paràgraf 2on de l’article 19.ú.4 de la mateixa Llei 6/2018, estableix que addicionalment, les administracions
públiques compreses en els números 3 i 4 anteriors podran oferir un nombre de places equivalent a el 5 per cent
del total de la seva taxa de reposició, que aniran destinades a aquells sectors o àmbits que considerin que
requereixen un reforç addicional d'efectius . Aquest percentatge addicional s'utilitzarà preferentment quan es doni,
entre d'altres, algunes de les següents circumstàncies: establiment de nous serveis públics, increment d'activitat
estacional per l'activitat turística o alt volum de jubilacions esperades. Aquest augment del 5% addicional del total
de la taxa de reposició ha estat autoritzat en data 12 de novembre de 2020 per la Secretaria d’Estat de Pressupostos
i Despeses del Ministeri d’Hisenda i per la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya de data 30 d’abril de 2020.
L'apartat 2 de de l'article 70 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, per la qual s’aprova el text refós
de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, estableix que l’oferta d’ocupació pública haurà de ser aprovada pel
respectiu òrgan de govern de l’administració pública i s’haurà de publicar en el Butlletí Oficial de la Comunitat
Autònoma o, si escau, de l'Estat, abans de la finalització de l'any 2020.
L’oferta pública d’ocupació del PDI de la UAB per al 2020 va ser aprovada pel Consell de Govern en data 21 de juliol
de 2020 i publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya en data 31 de juliol de 2020.
El càlcul de la taxa del 5% addicional del total de la taxa de reposició per al 2020 es quantifica en 4 places.
Vist l'article 18.4 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa a les
competències de la Comissió de Personal Acadèmic en matèria de contractació de del personal acadèmic.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
ACORDS
PRIMER.- Informar favorablement l’oferta d’ocupació pública complementària de Personal Docent i Investigador per
a l’any 2020, del 5% addicional del total de la taxa de reposició, consistent en 4 places, i elevar-la al Consell de
Govern perquè exerceixi les seves competències. [Document]
SEGON. Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d'aquests acords.
Acord 051/2020, de 25 de novembre de 2020 , Comissió de Personal Acadèmic
Vista la convocatòria de data 30 de juliol de 2020 per la qual es convoca l’avaluació de mèrits preferents de les
places de professorat agregat i de professorat titular convocades segons el model i criteris de priorització de places
de professorat permanent.
Vist l'annex a la convocatòria que preveu que aquesta es regirà pel model i criteris de priorització de places de
professorat permanent i aquest model preveu que l’avaluació de les sol·licituds correrà a càrrec de sis comissions
(una per a cada àmbit) nomenades per la Comissió de Personal Acadèmic.
Vist l’article 18.2 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, aprovada per Acord de Consell de Govern de 14 de març de 2013, pel que fa a les competències d’aquesta
comissió.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerector de Personal Acadèmic, la Comissió
de Personal Acadèmic de la UAB ha adoptat els següents.
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la composició de les comissions que avaluaran les sol·licituds presentades a la convocatòria de
priorització de places permanents mitjançant convocatòria interna de mèrits.[Document]
SEGON. Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d'aquests acords.
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Acord 052/2020, de 25 de novembre de 2020 , Comissió de Personal Acadèmic
Vist el títol VI del Reglament de Personal Acadèmic de la UAB, aprovat per acord del Consell de Govern de data 17
de novembre de 2010 i modificat per darrera vegada el dia 30 de gener de 2020, el qual estableix la regulació dels
col·laboradors i les col·laboradores de docència, entesos com a professionals que desenvolupen la seva activitat
professional fora de l’àmbit acadèmic de la UAB i que col·laboren ocasionalment o permanentment amb la Universitat
de forma desinteressada mitjançant la realització d’activitats docents, i sense tenir vinculació laboral amb la
universitat.
Vist l'article 138.4 del Reglament de Personal Acadèmic de la UAB que preveu que el vicerector de Personal Acadèmic
informarà periòdicament a la Comissió de Personal Acadèmic dels nomenaments realitzats.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
ACORDS
PRIMER.- Donar-se per assabentats del reconeixement com a col·laboradors docents en les diverses modalitats
previstes al Reglament de Personal Acadèmic.[Document]
SEGON.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l’execució i el seguiment d’aquests acords.

Acord 053/2020, de 25 de novembre de 2020 , Comissió de Personal Acadèmic
Atès que en data 18 d’octubre de 2018 la Comissió de Personal Acadèmic va aprovar la composició de la comissió
de selecció del concurs d’una plaça de de professorat agregat de referència AL/17/328 del Departament de Pediatria,
Obstetrícia i Ginecologia i Medicina Preventiva i Salut Pública.
Vista la necessitat de modificar la composició de la comissió de selecció de l’esmentat concurs atenent a la resolució
de la rectora de data 28 de juliol de 2020 que resol un recurs presentat contra la resolució de la comissió avaluadora
de l’esmentat concurs.
Vist l’article 18.2 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, aprovada per Acord de Consell de Govern de 14 de març de 2013, que regula que correspon a la Comissió de
Personal Acadèmic, per delegació del Consell de Govern, aprovar les convocatòries per a la provisió de places de
funcionaris dels cossos docents i del personal acadèmic contractat.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la modificació de la comissió de selecció de la convocatòria amb referència AL/17/328. [Document]
SEGON.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l’execució i el seguiment d’aquests acords.

I.3.5. Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística
[tornar a l’índex]

Acord 022/2020, de 20 de novembre de 2020 , Comissió de Relacions Internacionals i de Política
Lingüística
Vista la proposta del Vicerector de Relacions Internacionals.
Atesa la necessitat d’aprovar la convocatòria Erasmus+ KA107-2020 d’ajuts per mobilitats amb països associats, IN
i OUT, de personal per docència i per formació, i d’estudiants de Grau, Màster i de Doctorat.
Atès que el programa Erasmus+ KA107 facilita als estudiants Grau, Màster i de Doctorat matriculats a la nostra
universitat l’estada acadèmica a una universitat estrangera dels països associats, així com el posterior
reconeixement dels crèdits cursats a l’estranger.
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Atès que el programa Erasmus+ KA107 proporciona, tanmateix, l’oportunitat de mobilitat per docència i formació
del personal de la nostra universitat a una universitat estrangera dels països associats.
Vist l’article 20 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions de Consell de Govern de la UAB,
segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de 14 de juliol i 27 de setembre de 2016, pel què fa les
competències de la Comissió de Relacions Internacionals i Política Lingüística.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la convocatòria Erasmus+ KA107-2020 d’ajuts per mobilitats amb països associats, IN i OUT, de
personal per docència i per formació, i d’estudiants de Grau, Màster i de Doctorat. [Document]
SEGON.- Encarregar al vicerector de Relacions Internacionals l'execució i el seguiment d’aquests acords.
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent competent en matèria de Relacions Internacionals, per tal
que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.

I.3.6. Comissió de Transferència de Coneixements i de Projectes Estratègics
[tornar a l’índex]

Acord 008/2020, de 5 de novembre de 2020 , Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes
Estratègics
ACORDS

Aprovar l'acta de la sessió de 16 de setembre de 2020.

II.

Circulars, instruccions
i altres resolucions d’àmbit general

II.1. Instruccions
[tornar a l’índex]

Instrucció 17/2020 del gerent de la UAB per la qual es fixen el criteris d’aplicació de les mesures recollides a la
Resolució SLT/2875/2020, de 12 de novembre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria
de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya
[Document]
Instrucció 18/2020 del gerent de la UAB per la qual es fixen el criteris d’aplicació de les mesures recollides a la
Resolució SLT/2983/2020, de 21 de novembre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria
de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de
Catalunya.[Document]

Butlletí Oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona

BOUAB Núm. 189 - Novembre / 2020

pàg. 17

III. Convenis
III.1. Cercador de convenis
[tornar a l’índex]

La UAB, d'acord amb els objectius i finalitats establerts en els seus estatuts, té com a principals fites el
desenvolupament d'un model de docència i d'estudis acadèmics, la projecció de programes d'investigació i
l'establiment de vincles entre el món científic i acadèmic i la societat.
Per al desenvolupament d'aquests objectius la Universitat ha de potenciar la seva relació amb la societat, amb altres
estaments de recerca científica i amb altres agents culturals, socials i del coneixement.
La vinculació que la UAB estableix amb entitats i persones per poder desenvolupar aquests objectius està regulada
en els articles 184 i 190 dels actuals estatuts. En aquests s'estableix el marc bàsic d'actuació per establir, per una
banda, convenis de col·laboració amb entitats públiques o privades, nacionals o estrangeres, de projectes de
transferència de tecnologia i coneixement dins de l'àmbit de la docència, els ensenyaments i els estudis propis de la
Universitat (art. 184) i, per l'altra, convenis de col·laboració amb altres institucions universitàries o entitats per
potenciar la relació amb la societat (art 190).
Cercador de convenis de la UAB
En aquest cercador es pot accedir als convenis subscrits per la Universitat Autònoma de Barcelona. El seu contingut
s’actualitza conforme s’incorporen nous convenis a la plataforma de tramitació de la UAB.
Els convenis es poden cercar per nom, abast, institucions i dates. Aquests camps es poden combinar entre ells.

III.2. Expedients de convenis tancats aquest mes
[tornar a l’índex]

Nom

Abast

Institucions

H1035-57711-17702Collaboration agreement between
the UAB and the BerlinBrandenburg Academy of
Sciences and Humanities - IVU's
(F. Burt)-2020
H1035-28731-12195-Conveni
entre la UAB i diferents centres
de busseig del voltant de les Illes
Medes-2018

Collaboration agreement
between the UAB and the
Berlin-Brandenburg
Academy of Sciences and
Humanities - IVU's (F. Burt)

Berlin-Brandenburg
Academy of Sciences and
Humanities, F. Burt

Conveni entre la UAB i els
centres de busseig Calypso
Estartit, Unisub Estartit,
Oceansub-Estartit, Aquàtica
Illes Medes, Medaqua 13
Service, Costa Brava Divers,
Hotel les Illes, Xaloc Diving
Center, Diving Center la
Sirena, Medas Poseidon i
Star Derivada, El Rei del
Mar, Quim’s, International
Diving Center

El Rei del Mar, International
Diving Center, Quim's, Hotel
Les Illes, S.L., Calypso
Estartit, S.L., Medas
Poseidon, S.L., Diving Center
La Sirena, S.L., Star
Derivada, S.L., Medaqua 13
Service, S.L., Xaloc Diving
Center, S.L., Unisub Estartit,
S.L., Ocean-Sub Estartit,
S.L., Costa Brava Divers,
S.L., Aqüàtica Illes Medes,
S.L., Univesitat Autònoma de
Barcelona

Data de
signatura
10/11/2017

23/11/2018
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Nom

Abast

Institucions

H1035-40380-16002-Conveni de
col·laboració docent entre la
Universitat Autònoma de
Barcelona i la Fundació IrsiCaixa
(Sra. Cristina Gálvez Celada)2019

Establir el marc de
col·laboració entre la
Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB) i la
Fundació IrsiCaixa en
aspectes de col·laboració
docent. (Sra. Cristina Gálvez
Celada)
Conveni per regular la
col·laboració docent i de
recerca de la Sra. Cristina
Camprubí Sánchez

Fundació IrsiCaixa,
Univesitat Autònoma de
Barcelona

GenIntegral , Reference
Laboratory, Univesitat
Autònoma de Barcelona

18/03/2020

Conveni d'adscripció de
l'Escola Universitària
Salesiana de Sarrià (en
endavant, "EUSS")

Universitat Autònoma de
Barcelona, Fundació Privada
Rinaldi

15/04/2020

UAB-Qilimanjaro-Ifae di-20
Projecte "Computadores
quánticos digitales y
analógicos" doc en física
UAB-QILIMANJARO-IFAE DI20 Projecte "Estudio de
escalabilidad en annearlers
cuánticos superconductores"
doc en física
Convenio entre el Ministerio
de Universidades y la UAB
para la gestión de las ayudas
en los ámbitos de los
subprogramas de
colaboración para la mejor
gestión de subvenciones
para promover la formación
de profesorado universitario,
la movilidad de profesores,
investigadores y estudiantes
universitarios
UAB-CEVA-IRTA DI-20
PROJECTE "Efecte de la
vacunació enfront
Mycoplasma hyopneumoniae
en garrins i truges de
reposició sobre els
paràmetres productius i
bacteriològics en granges
infectades de forma natural"
doc en medicina i sanitat
animals

Universitat Autònoma de
Barcelona

10/09/2020

Universitat Autònoma de
Barcelona

10/09/2020

Ministerio de Universidades,
Universitat Autònoma de
Barcelona, Univesitat
Autònoma de Barcelona

18/09/2020

Adobe Systems Software
Ireland Ltd.

05/10/2020

H1035-41451-17155-Conveni de
col·laboració docent entre la UAB
i Genintegral i Reference
Laboratory Genetics, per establir
el marc de col·laboració docent
(C. Camprubí Sánchez)-2020
H1035-40962-16657-Conveni de
col·laboració acadèmica entre la
Universitat Autònoma de
Barcelona i la Fundació Privada
Rinaldi-2020
H1035-57917-17880-UABQilimanjaro-ifae di-20-2020
h1035-57918-17881-UABQilimanjaro-Ifae di-20-2020

H1035-41704-17326-Convenio
entre el Ministerio de
Universidades y la UAB para la
gestión de las ayudas en la
formación y movilidad de
profesores y estudiantes
universitarios (Plan 2017-2020)2020

H1035-57915-17878-UAB-CEVAIRTA DI-20-2020

Data de
signatura
09/10/2019
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Nom

Abast

Institucions

H1035-40660-16255-Conveni
marc entre la UAB i el Banc de
Sang i Teixits per al
subministrament de mostres
biològiques per a la investigació
biomèdica, científica i tècnica2020
H1035-41678-17298-Conveni de
col·laboració docent entre la
Universitat Autònoma de
Barcelona i Mercè Sànchez
Rodríguez (Curs acadèmic 20192020)-2020
H1035-41614-17278-Conveni de
col·laboració docent entre la UAB
i Laboratori Interprofessional
Lleter de Catalunya (Prof.
vinculada Anna Jubert i Rosich)
(Curs 2019-2020)-2020

Conveni marc entre la UAB i
el Banc de Sang i Teixits per
al subministrament de
mostres biològiques per a la
investigació biomèdica,
científica i tècnica

Universitat Autònoma de
Barcelona, Banc de Sang i
Teixits

Col·laboració docent

Mercè Sánchez Rodríguez,
Universitat Autònoma de
Barcelona

30/10/2020

Col·laboració docent entre la
UAB i Laboratori
Interprofessional Lleter de
Catalunya (Sra. Anna Jubert
i Rosich) (Curs 2019-2020)
Professora vinculada del
Departament de Ciència
Animal i dels Aliments"
UAB-UB-UVIC (CE ce terapia
cel·lules cart) 4341-1

Universitat Autònoma de
Barcelona, Associació
Interprofessional Lletera de
Catalunya

04/11/2020

Fundació Universitària
Balmes.Universitat de VicUCC, Universitat Autònoma
de Barcelona, Universidad de
Barcelona, Ministerio de
Universidades e
Investigacion, Fundació
d'Estudis Superiors en
Ciències de la Salut
Universitat Autònoma de
Barcelona, Consorci Centre
de Recerca Matemàtica

04/11/2020

Hospital Sant Joan de Déu,
Universitat Autònoma de
Barcelona

10/11/2020

H1035-57738-17730-UAB-UBUVIC (CE ce terapia cel·lules
cart)-2020

H1035-41675-17295-Conveni
específic d'adscripció de l'activitat
de recerca del personal acadèmic
de la Universitat Autònoma de
Barcelona al Centre de Recerca
Matemàtica-2020

H1035-41001-16717-UAB-HSJ
(M Neuropsiquiatria Infantil 2021)-2020

Regular les condicions
d'adscripció al Centre de
Recerca Matemàtica de les
activitats de recerca del
personal acadèmic de la UAB
que figura en l'Annex I
d'aquest conveni en el marc
de la Normativa
d'Investigació, d'acord amb
el que s'estipula als punts
tres i cinc del Conveni
Regulador del Procés
d'Incorporació de la
Universitat Autònoma de
Barcelona al Consorci Centre
de Recerca Matemàtica
2407-22

Data de
signatura
07/10/2020

05/11/2020
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Nom

Abast

Institucions

H1035-57410-17517-Resolución
de formalización del encargo a
medio propio de la UAB al CSUC,
para el acceso al servicio de
cálculo científico del CSUC
Proyecto H2020 ERC-2019-CoG865657 Quantumgrain-2020
H1035-57686-17683-Conveni de
col·laboració entre la UAB i
l'EAPC per a la realització del VI
Congrés Internacional de
Desenvolupament
Organitzacional (2020)-2020
H1035-35007-15511-Conveni de
col·laboració entre la UB, la UAB,
la UPC i la UPF per a la
implementació del Programa "De
la ciència al mercat"-2020

Accés als recursos de càlcul
del CSUC i suport per part
de l'equip tècnic

Universitat Autònoma de
Barcelona

Conveni de col·laboració
entre la UAB i l'EAPC per a la
realització del VI Congrés
Internacional de
Desenvolupament
Organitzacional (2020)
El present conveni té per
objecte la col·laboració entre
la Universitat de Barcelona,
la Universitat Autònoma de
Barcelona, la Universitat
Politècnica de Catalunya i la
Universitat Pompeu Fabra
per a la implementació del
Programa "De la ciència al
mercat".
Col·laboració docent entre la
UAB i el Centre de Recerca
en Agrigenòmica (CRAG)
(Prof. Vinculats: Emilio
Màrmol, Alex Clop, Lourdes
Criado, Magí Passols) (Curs
2019-2020)
UAB-IMO (gestió
descentralitzada 20-21)
1393-18 1392-18 1984-12
1391-18 1095-18 1096-18
1395-17 1394-18 1396-18
L'objecte d'aquest conveni
és establir els termes de la
col·laboració entre
l'Administració de la
Generalitat de Catalunya,
mitjançant el Departament
d'Educació, i la Universitat
Autònoma de Barcelona, per
a la realització d'activitats de
formació permanent dels
professionals docents no
universitaris de formació
professional durant l'any
2020

Universitat Autònoma de
Barcelona, Escola
d'Administració Pública de
Catalunya

10/11/2020

Universidad de Barcelona,
Ministerio de Universidades e
Investigacion, Univesitat
Autònoma de Barcelona,
Universitat Pompeu Fabra
(UPF), Universitat Politècnica
de Catalunya

13/11/2020

Universitat Autònoma de
Barcelona, CRAG

17/11/2020

IMO, Universitat Autònoma
de Barcelona

17/11/2020

Universitat Autònoma de
Barcelona, Departament
d'Ensenyament

19/11/2020

H1035-41653-17289-Conveni de
col·laboració docent entre la UAB
i el Centre de Recerca en
Agrigenòmica (CRAG) (Prof.
Vinculats: Emilio Màrmol, Alex
Clop, Lourdes Criado, Magí
Passols)-2020
H1035-57857-17839-UAB-IMO
(gestió descentralitzada 20-21)2020
H1035-41452-17156-Conveni de
col·laboració entre el
Departament d'Educació i la UAB,
per fer activitats de formació
permanent dels docents no
universitaris de formació
professional (any 2020)-2020

Data de
signatura
10/11/2020
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Nom

Abast

Institucions

H1035-41343-17053-Conveni
Marc de col·laboració entre la
Universitat Autònoma de
Barcelona i l'Ajuntament de
Palau-Solità i Plegamans, per tal
d'impulsar Projectes Innovadors
de docència i recerca-2020

Promoure un espai de
col·laboració entre la UAB i
l'Ajuntament de Palau de
Plegamans per impulsar
Projectes Innovadors de
docència i recerca, a fi de
desenvolupar experiències
adreçades a donar resposta
a les noves realitats socials,
educatives urbanes
emergents, amb la concreció
d'una agenda de treball
compartida.
Regular les pràctiques entre
UAB i Institut Català de les
Dones

Universitat Autònoma de
Barcelona, Ajuntament de
Palau-solità i Plegamans

Universitat Autònoma de
Barcelona, Institut Català de
les Dones

20/11/2020

UAB-eapc et al ix ed gestió i
dret local - Marc 20-22
2382-9

Universitat de Girona,
Universitat Autònoma de
Barcelona, Universitat Rovira
i Virgili, Escola
d'Administració Pública de
Catalunya
Universitat Autònoma de
Barcelona, Institut Català de
la Salut
Universitat Autònoma de
Barcelona, Universitat
Autònoma de Barcelona,
Universitat Autònoma de
Barcelona, Roka Furadada
SL

23/11/2020

H1035-41496-17201-Conveni de
col·laboració entre la Universitat
Autònoma de Barcelona i
l'Institut Català de les Dones, per
a la realització de pràctiques
acadèmiques externes-2020
H1035-57894-17858-UAB-EAPC
et al ix ed gestió i dret local Marc 20-22-2020

H1035-57914-17874-UAB-ICF M
farmacovigilància 20-21-2020

12222 (UAB-ICF M
farmacovigilància 20-21)

H1035-57916-17879-UAB-Roka
di-20-2020

UAB-ROKA DI-20 Projecte
"Desenvolupament
d'ingredients actius per a la
prevenció de càncer de pell i
melasma" doc en química

Data de
signatura
20/11/2020

27/11/2020
30/11/2020
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IV. Nomenaments
i cessaments
IV.1. Equip de govern i equip de suport
[tornar a l’índex]

IV.1.1. Nomenaments
Resolució del rector, de 13 de novembre de 2020, per la qual nomena la senyora Esther Zapater Duque
secretària general.
Resolució del rector, de 13 de novembre de 2020, per la qual nomena la senyora Virginia Luzón Fernández
vicerectorat de Comunicació i de Promoció.
Resolució del rector, de 13 de novembre de 2020, per la qual nomena la senyora Maite Carrassón López de
Letona vicerectora de Qualitat i d’Acreditació Acadèmica.
Resolució del rector, de 13 de novembre de 2020, per la qual nomena la senyora Maria Valdés Gázquez
vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent.
Resolució del rector, de 13 de novembre de 2020, per la qual nomena la senyora Maria Carme Miralles Guasch
vicerectora de Campus, Sostenibilitat i Territori.
Resolució del rector, de 13 de novembre de 2020, per la qual nomena la senyora Isabel Galán Mañas vicerectora
d’Alumnat o d’Ocupabilitat.
Resolució del rector, de 13 de novembre de 2020, per la qual nomena la senyora Rosa Maria Sebastián Pérez
vicerectora d’Innovació i de Projectes Estratègics.
Resolució del rector, de 13 de novembre de 2020, per la qual nomena el senyor Josep Vendrell Roca vicerector
d’Organització.
Resolució del rector, de 13 de novembre de 2020, per la qual nomena el senyor Francisco José Morente Valero
vicerector de Personal Acadèmic.
Resolució del rector, de 13 de novembre de 2020, per la qual nomena el senyor Xavier Ramos Morilla vicerector
d’Economia.
Resolució del rector, de 13 de novembre de 2020, per la qual nomena el senyor Mario Martínez Muñoz vicerector
de Relacions Internacionals.
Resolució del rector, de 13 de novembre de 2020, per la qual nomena el senyor Armando Sánchez Bonastre
vicerector de Recerca i de Transferència.
Resolució del rector, de 13 de novembre de 2020, per la qual nomena la senyora Maria del Carmen Nogués
Sanmiquel adjunta al Vicerectorat d’Innovació i de Projectes Estratègics.
Resolució del rector, de 13 de novembre de 2020, per la qual nomena la senyora Asunción Malgosa Morera
adjunta al Vicerectorat de Recerca i de Transferència.
Resolució del rector, de 13 de novembre de 2020, per la qual nomena el senyor Jordi Hernández Sánchez
comissionat del rector per a les Tecnologies de la Informació i la Comunicació.
Resolució del rector, de 13 de novembre de 2020, per la qual nomena el senyor Manuel Armengol Carrasco
delegat del rector per a les Relacions amb les Institucions Sanitàries.
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Resolució del rector, de 13 de novembre de 2020, per la qual nomena el senyor Santiago Guerrero Boned
delegat del rector per al Campus de Sabadell.
Resolució del rector, de 25 de novembre de 2020, per la qual nomena el senyor Jordi Barbé Garcia comissionat
del rector per a les Relacions amb l’Ensenyament Secundari i l’Accés a la Universitat.

IV.1.2. Cessaments
Resolució del rector, de 13 de novembre de 2020, per la qual el senyor Armando Sánchez Bonastre cessa com
a vicerector de Recerca i de Transferència.
Resolució del rector, de 13 de novembre de 2020, per la qual el senyor Carlos Eliseo Sánchez Lancis cessa com
a vicerector de Relacions institucionals i de Cultura.
Resolució del rector, de 13 de novembre de 2020, per la qual el senyor Carles Gispert Pellicer cessa com a
vicerector d’Economia i de Campus.
Resolució del rector, de 13 de novembre de 2020, per la qual el senyor Francisco José Morente Valero cessa
com a vicerector de Personal Acadèmic.
Resolució del rector, de 13 de novembre de 2020, per la qual el senyor José Aguilera Ávila cessa com a
vicerector de Personal d’Administració i Serveis.
Resolució del rector, de 13 de novembre de 20202, per la qual el senyor Jordi Hernández Sánchez cessa com
a comissionat de la rectora per a les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació.
Resolució del rector, de 13 de novembre de 2020, per la qual el senyor Manuel Armengol Carrasco cessa com
a delegat de la rectora per a les Relacions amb les Institucions Sanitàries.
Resolució del rector, de 13 de novembre de 2020, per la qual la senyora Maite Carrassón López de Letona
cessa com a comissionada de la rectora per a la Programació Docent.
Resolució del rector, de 13 de novembre de 2020, per la qual el senyor Mario Martínez Muñoz cessa com a
vicerector de Relacions Internacionals i d’Alumnat.
Resolució del rector, de 13 de novembre de 2020, per la qual la senyora Maria Teresa Paramio Nieto cessa com
a vicerectora d’Igualtat i d’Ocupabilitat.
Resolució del rector, de 13 de novembre de 2020, per la qual la senyora María Valdés Gázquez cessa com a
vicerectora de Programació Acadèmica i de Qualitat.
Resolució del rector, de 13 de novembre de 2020, per la qual el senyor Rafael Rebollo Vargas cessa com a
secretari general.
Resolució del rector, de 13 de novembre de 2020, per la qual el senyor Santiago Guerrero Boned cessa com a
delegat de la rectora per al Campus de Sabadell.
Resolució del rector, de 13 de novembre de 2020, per la qual la senyora Virginia Luzón Fernández cessa com
a vicerectora de Comunicació i de Promoció.
Resolució del rector, de 13 de novembre de 2020, per la qual la senyora Carme Nogués Sanmiquel cessa com
a adjunta del vicerector d’Innovació i de Projectes Estratègics.
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IV.2. Facultats i Escoles
[tornar a l’índex]

IV.2.1. Nomenaments
Resolució de la rectora, de 12 de novembre de 2020, per la qual nomena la senyora Carolina Gala Durán
Síndica de la Facultat de Dret, amb efectes del dia 15 de febrer de 2020.
Resolució de la rectora, de 12 de novembre de 2020, per la qual nomena la senyora Olga Paz Torres
coordinadora del Màster d’Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania de la Facultat de Dret, amb efectes del dia 1 de
gener de 2020.
Resolució de la rectora, de 12 de novembre de 2020, per la qual nomena la senyora Montserrat Solanas
García vicedegana de Docència, de Qualitat i d’Avaluació de la Facultat de Medicina, amb efectes del dia 2 d’octubre
de 2020.
Resolució del rector, de 25 de novembre de 2020, per la qual nomena la senyora Anna Badia Perpinyà
vicedegana adjunta al degà per al Sistema de Garantia Intern de Qualitat (SGIQ) de la Facultat de Filosofia i Lletres,
amb efectes del dia 1 de gener de 2020.
Resolució del rector, de 25 de novembre de 2020, per la qual nomena el senyor José Luis Lalueza Sazatornil
director de Serveis i Projectes Estratègics en Psicologia de la Facultat de Psicologia, amb efectes del dia 1 de gener
de 2020.
Resolució del rector, de 25 de novembre de 2020, per la qual nomena la senyora María Ángeles Torras
Francés coordinadora del Grau en Estudis Socioculturals de Gènere de la Facultat de Filosofia i Lletres, amb efectes
del dia 1 de gener de 2020.
Resolució del rector, de 25 de novembre de 2020, per la qual nomena el senyor Francesc Xavier Vall Solaz
coordinador del Grau en Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística de la Facultat de Filosofia i Lletres,
amb efectes del dia 1 de gener de 2020.
Resolució del rector, de 25 de novembre de 2020, per la qual nomena el senyor Rossend Arqués Corominas
coordinador del Màster en Estudis Teatrals de la Facultat de Filosofia i Lletres, amb efectes del dia 1 d’octubre de
2020.
Resolució del rector, de 25 de novembre de 2020, per la qual nomena el senyor David Casacuberta Sevilla
coordinador d’Estudis del Grau en Filosofia de la Facultat de Filosofia i Lletres, amb efectes del dia 1 de setembre de
2020.
Resolució del rector, de 25 de novembre de 2020, per la qual nomena el senyor Ángel Cebollada Frontera
coordinador del Grau en Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial de la Facultat de Filosofia i Lletres, amb
efectes del dia 1 de novembre de 2020.
Resolució del rector, de 25 de novembre de 2020, per la qual nomena la senyora Virginia Fons Renaudón
coordinadora del Grau en Antropologia Social i Cultural de la Facultat de Filosofia i Lletres, amb efectes del dia 15
de setembre de 2020.
Resolució del rector, de 25 de novembre de 2020, per la qual nomena el senyor Jordi Nadal Tersa coordinador
del Màster en Geoinformació de la Facultat de Filosofia i Lletres, amb efectes del dia 1 de setembre de 2020.
Resolució del rector, de 25 de novembre de 2020, per la qual nomena la senyora Anna Orriols Alsina
coordinadora del Grau en Història de l’Art de la Facultat de Filosofia i Lletres, amb efectes del dia 16 de novembre
de 2020.
Resolució del rector, de 25 de novembre de 2020, per la qual nomena el senyor Juan Rodríguez Rodríguez
coordinador del Grau en Llengua i Literatura Espanyoles de la Facultat de Filosofia i Lletres, amb efectes del dia 1
de novembre de 2020.
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Resolució del rector, de 30 de novembre de 2020, per la qual nomena el senyor Jaume Piñol Ribas
coordinador d’Estudis del Grau en Biotecnologia de la Facultat de Biociències, amb efectes del dia 1 de gener de
2020.
Resolució del rector, de 30 de novembre de 2020, per la qual nomena la senyora Maria Eulàlia Subirà de
Galdàcano coordinadora d’Estudis del Grau en Biologia de la Facultat de Biociències, amb efectes del dia 1 de gener
de 2020.
Resolució del rector, de 30 de novembre de 2020, per la qual nomena la senyora Consol Torreguitart Mirada
sotssecretària de la Facultat i vicedegana del Campus de Sabadell de la Facultat d’Economia i Empresa, amb efectes
del dia 1 de gener de 2020.
Resolució del rector, de 30 de novembre de 2020, per la qual nomena el senyor Daniel Yero Corona
coordinador de Projectes d’Innovació Docent de Biociències de la Facultat de Biociències, amb efectes del dia 1 de
gener de 2020.
Resolució del rector, de 30 de novembre de 2020, per la qual nomena el senyor Jordi Cuartero Archs
coordinador del Grau de Fisioteràpia de la Facultat de Medicina, amb efectes del dia 1 de setembre de 2020.
Resolució del rector, de 30 de novembre de 2020, per la qual nomena la senyora Beatriz Molinuevo Alonso
secretària de coordinació de la Unitat Docent Ciències Mèdiques Bàsiques de la Facultat de Medicina, amb efectes
del dia 18 de novembre de 2020.
Resolució del rector, de 30 de novembre de 2020, per la qual nomena el senyor Josep Oriol Oms Llobet
coordinador d’Estudis del Grau en Geologia de la Facultat de Ciències, amb efectes del dia 1 de setembre de 2020.
Resolució del rector, de 30 de novembre de 2020, per la qual nomena el senyor Àlex Peràlvarez Marín
coordinador de la Unitat Docent Ciències Mèdiques Bàsiques de la Facultat de Medicina, amb efectes del dia 18 de
novembre de 2020.
Resolució del rector, de 30 de novembre de 2020, per la qual nomena la senyora Cristina Maria Pereira dos
Santos coordinadora d’Estudis del Grau en Biologia de la Facultat de Biociències, amb efectes del dia 6 d’octubre
de 2020.
Resolució del rector, de 30 de novembre de 2020, per la qual nomena el senyor Josep Maria Ribera
Santasusana vicedegà d’Alumnes i de Mobilitat de la Facultat de Medicina, amb efectes del dia 2 d’octubre de 2020.
Resolució del rector, de 30 de novembre de 2020, per la qual nomena el senyor Àngel Lizana Tutusaus
coordinador de Facultat del Doble Grau en Física i Matemàtiques de la Facultat de Ciències, amb efectes del dia 1
de gener de 2020.
Resolució del rector, de 30 de novembre de 2020, per la qual nomena la senyora Montserrat López Mesas
coordinadora d’Estudis adjunta del Grau en Ciències Ambientals de la Facultat de Ciències, amb efectes del dia 1 de
gener de 2020.
Resolució del rector, de 30 de novembre de 2020, per la qual nomena el senyor Ernest Marco Urrea
coordinador de Facultat del Doble Grau en Geologia i Ciències Ambientals de la Facultat de Ciències, amb efectes
del dia 1 de gener de 2020.
Resolució del rector, de 30 de novembre de 2020, per la qual nomena el senyor Pere Puig Casado coordinador
d’Estudis del Grau en Matemàtica Computacional i Analítica de Dades de la Facultat de Ciències, amb efectes del dia
1 de gener de 2020.
Resolució del rector, de 30 de novembre de 2020, per la qual nomena la senyora Carme Roura Mir
coordinadora d’Estudis del Màster en Immunologia Avançada i coordinadora d’Estudis del Màster LIVE de la Facultat
de Biociències, amb efectes del dia 1 de gener de 2020.
Resolució del rector, de 30 de novembre de 2020, per la qual nomena el senyor Eduard Ariza Sole coordinador
d’Estudis del Màster en Estudis Interdisciplinaris en Sostenibilitat Ambiental, Econòmica i Social de la Facultat de
Ciències, amb efectes del dia 1 d’octubre de 2020.
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Resolució del rector, de 30 de novembre de 2020, per la qual nomena la senyora Elena Druguet Tantiña
coordinadora de Facultat del Doble Grau en Geologia i Ciències Ambientals de la Facultat de Ciències, amb efectes
del dia 1 de setembre de 2020.
Resolució del rector, de 30 de novembre de 2020, per la qual nomena el senyor Luis Grande Posa coordinador
del Grau compartit de Medicina UAB-UPF de la Facultat de Medicina, amb efectes del dia 2 de setembre de 2020.
Resolució per delegació de la rectora, d’11 de novembre de 2020, per la qual es nomena el senyor Juan
José Perona Páez coordinador del Màster en Planificació Estratègica en Publicitat i Relacions Públiques de la
Facultat de Ciències de la Comunicació, amb efectes del dia 8 de setembre de 2020.
Resolució per delegació de la rectora, de 16 de novembre de 2020, per la qual es nomena la senyora Núria
Reynal Querol coordinadora de Biblioteca i Infraestructures de la Facultat de Dret, amb efectes del dia 1 de gener
de 2020.
Resolució per delegació de la rectora, de 16 de novembre de 2020, per la qual es nomena la senyora Nina
Granel Giménez coordinadora de Segon Curs del Grau d’Infermeria de la Facultat de Medicina, amb efectes del dia
2 de setembre de 2020.
Resolució per delegació de la rectora, de 16 de novembre de 2020, per la qual es nomena el senyor Santiago
Rojas Codina coordinador de Primer Curs del Grau d’Infermeria de la Facultat de Medicina, amb efectes del dia 2
de setembre de 2020.
Resolució per delegació de la rectora, de 24 de novembre de 2020, per la qual es npmena el senyor Joaquín
Castellà Espuny coordinador de Quart Curs de Veterinària de la Facultat de Veterinària, amb efectes del dia 1 de
gener de 2020.
Resolució per delegació de la rectora, de 24 de novembre de 2020, per la qual es nomena la senyora M.
Dolors Izquierdo Tugas responsable de Polítiques d’Igualtat de la Facultat de Veterinària, amb efectes del dia 1
de gener de 2020.
Resolució per delegació de la rectora, de 24 de novembre de 2020, per la qual es nomena el senyor Francesc
Xavier Such Martí coordinador del PAT-NEE de la Facultat de Veterinària, amb efectes del dia 1 de gener de 2020.

IV.2.2. Cessaments
Resolució de la rectora, de 12 de novembre de 2020, per la qual el senyor José Luis Lalueza Sazatornil
cessa com a coordinador de Projectes Estratègics de la Facultat de Psicologia, amb efectes del dia 31 de desembre
de 2019.
Resolució de la rectora, de 12 de novembre de 2020, per la qual el senyor Antoni Bayes Genis cessa com a
vicedegà d’Alumnes i de Mobilitat de la Facultat de Medicina, amb efectes del dia 1 d’octubre de 2020.
Resolució de la rectora, de 12 de novembre de 2020, per la qual la senyora Cristina Cervantes Estrada
cessa com a coordinadora del Grau de Fisioteràpia de la Facultat de Medicina, amb efectes del dia 31 d’agost de
2020.
Resolució de la rectora, de 12 de novembre de 2020, per la qual el senyor Joaquim Coll Daroca cessa com
a coordinador del Grau compartit de Medicina UAB-UPF de la Facultat de Medicina, amb efectes del dia 31 d’agost
de 2020.
Resolució de la rectora, de 12 de novembre de 2020, per la qual la senyora María Isabel Fernández Cano
cessa com a vicedegana de Docència, de Qualitat i d’Avaluació de la Facultat de Medicina, amb efectes del dia 1
d’octubre de 2020.
Resolució de la rectora, de 12 de novembre de 2020, per la qual la senyora Montserrat Solanas García cessa
com a coordinadora de la Unitat Docent de Ciències Mèdiques Bàsiques de la Facultat de Medicina, amb efectes del
dia 1 d’octubre de 2020.
Resolució del rector, de 24 de novembre de 2020, per la qual la senyora Anna Badia Perpinyà cessa com a
adjunta al degà per al Sistema de Garantia Intern de Qualitat (SGIQ) de la Facultat de Filosofia i Lletres, amb efectes
del dia 31 de desembre de 2019.
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Resolució del rector, de 25 de novembre de 2020, per la qual la senyora Asunción Blanco Romero cessa
com a coordinadora del Grau en Geografia i Ordenació del Territori de la Facultat de Filosofia i Lletres, amb efectes
del dia 31 de desembre de 2019.
Resolució del rector, de 25 de novembre de 2020, per la qual la senyora María Ángeles Torras Francés
cessa com a coordinadora del Grau d’Estudis de Gènere de la Facultat de Filosofia i Lletres, amb efectes del dia 31
de desembre de 2019.
Resolució del rector, de 25 de novembre de 2020, per la qual el senyor Francesc Xavier Vall Solaz cessa
com a coordinador d’Estudis de Grau en Llengua i Literatura Catalanes de la Facultat de Filosofia i Lletres, amb
efectes del dia 31 de desembre de 2019.
Resolució del rector, de 25 de novembre de 2020, per la qual el senyor Francesc Josep de Rueda Roige
cessa com a coordinador del Grau en Història de l’Art de la Facultat de Filosofia i Lletres, amb efectes del dia 15 de
novembre de 2020.
Resolució del rector, de 25 de novembre de 2020, per la qual el senyor Francesc Foguet Boreu cessa com a
coordinador del Màster en Estudis Teatrals de la Facultat de Filosofia i Lletres, amb efectes del dia 30 de setembre
de 2020.
Resolució del rector, de 25 de novembre de 2020, per la qual el senyor José Ramón López García cessa com
a coordinador del Grau en Llengua i Literatura Espanyoles de la Facultat de Filosofia i Lletres, amb efectes del dia
31 d’octubre de 2020.
Resolució del rector, de 25 de novembre de 2020, per la qual el senyor Joan Nunes Alonso cessa com a
coordinador del Màster en Geoinformació de la Facultat de Filosofia i Lletres, amb efectes del dia 31 d’agost de 2020.
Resolució del rector, de 25 de novembre de 2020, per la qual la senyora Anna Maria Piella Vila cessa com a
coordinadora del Grau en Antropologia Social i Cultural de la Facultat de Filosofia i Lletres, amb efectes del dia 14
de setembre de 2020.
Resolució del rector, de 25 de novembre de 2020, per la qual el senyor Jordi Vallverdú Segura cessa com a
coordinador d’Estudis del Grau en Filosofia de la Facultat de Filosofia i Lletres, amb efectes del dia 31 d’agost de
2020.
Resolució del rector, de 30 de novembre de 2020, per la qual el senyor Jaume Piñol Ribas cessa com a
coordinador d’Estudis de la Llicenciatura i del Grau de Biotecnologia de la Facultat de Biociències, amb efectes del
dia 31 de desembre de 2019.
Resolució del rector, de 30 de novembre de 2020, per la qual la senyora Maria Eulàlia Subirà de Galdàcano
cessa com a coordinadora d’Estudis de la Llicenciatura i del Grau de Biologia de la Facultat de Biociències, amb
efectes del dia 31 de desembre de 2019.
Resolució del rector, de 30 de novembre de 2020, per la qual la senyora Consol Torreguitart Mirada cessa
com a sotssecretària i vicedegana del Campus de Sabadell i coordinadora d’Intercanvis dels Estudiants dels Graus
d’Empresa i Tecnologia i de Comptabilitat i Finances de la Facultat d’Economia i Empresa, amb efectes del dia 31 de
desembre de 2019.
Resolució del rector, de 30 de novembre de 2020, per la qual la senyora Mª Luisa Arboleya Cimadevilla
cessa com a coordinadora d’Estudis del Grau en Geologia de la Facultat de Ciències, amb efectes del dia 31 d’agost
de 2020.
Resolució del rector, de 30 de novembre de 2020, per la qual la senyora Mª Antònia Casellas Puigdemasa
cessa com a coordinadora d’Estudis del Màster en Estudis Interdisciplinaris en Sostenibilitat Ambiental, Econòmica i
Social de la Facultat de Ciències, amb efectes del dia 30 de setembre de 2020.
Resolució del rector, de 30 de novembre de 2020, per la qual el senyor Àlex Peràlvarez Marín cessa com a
secretari de coordinació de la Unitat Docent Ciències Mèdiques Bàsiques de la Facultat de Medicina, amb efectes del
dia 17 de novembre de 2020.
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Resolució del rector, de 30 de novembre de 2020, per la qual el senyor Joan Poch Serra cessa com a
coordinador d’Estudis i adjunt del Grau en Geologia de la Facultat de Ciències, amb efectes del dia 31 d’agost de
2020.
Resolució del rector, de 30 de novembre de 2020, per la qual la senyora Maria Eulàlia Subirà de Galdàcano
cessa com a coordinadora d’Estudis del Grau en Biologia de la Facultat de Biociències, amb efectes del dia 5 d’octubre
de 2020.
Resolució del rector, de 30 de novembre de 2020, per la qual el senyor Joan del Castillo Franquet cessa
com a coordinador d’Estudis adjunt del Grau en Estadística Aplicada de la Facultat de Ciències, amb efectes del dia
31 de desembre de 2019.
Resolució del rector, de 30 de novembre de 2020, per la qual la senyora Montserrat López Mesas cessa com
a coordinadora d’Estudis adjunt 2 del Grau en Ciències Ambientals de la Facultat de Ciències, amb efectes del dia
31 de desembre de 2019.
Resolució del rector, de 30 de novembre de 2020, per la qual el senyor Ernest Marco Urrea cessa com a
coordinador de Facultat del Doble Grau en Geologia i Ciències Ambientals de la Facultat de Ciències, amb efectes
del dia 11 de febrer de 2020.
Resolució del rector, de 30 de novembre de 2020, per la qual el senyor Pere Puig Casado cessa com a
coordinador del Grau en Matemàtica Computacional i Analítica de Dades de la Facultat de Ciències, amb efectes del
dia 31 de desembre de 2019.
Resolució del rector, de 30 de novembre de 2020, per la qual la senyora Carme Roura Mir cessa com a
coordinadora d’Estudis del Màster en Immunologia Avançada de la Facultat de Biociències, amb efectes del dia 31
de desembre de 2019.
Resolució per delegació de la rectora, d’11 de novembre de 2020, per la qual el senyor David Paloma
Sanllehí cessa com a President de la Comissió de Màsters de la Ciència de la Comunicació de la Facultat de Ciències
de la Comunicació, amb efectes del dia 31 de desembre de 2018.
Resolució per delegació de la rectora, d’11 de novembre de 2020, per la qual la senyora Dolors Sáiz Roca
cessa com a coordinadora d’Estudis del Màster en Psicologia de la Cognició i de la Comunicació de la Facultat de
Psicologia, amb efectes del dia 31 de desembre de 2019.
Resolució per delegació de la rectora, d’11 de novembre de 2020, per la qual la senyora Patrícia Lázaro
Pernias cessa com a coordinadora del Màster en Planificació Estratègica en Publicitat i Relacions Públiques de la
Facultat de Ciències de la Comunicació, amb efectes del dia 7 de setembre de 2020.
Resolució per delegació de la rectora, de 16 de novembre de 2020, per la qual el senyor Antoni Bayes
Genis cessa com a coordinador d’Intercanvis del Grau de Medicina de la Facultat de Medicina, amb efectes del dia
1 de d’octubre de 2020.
Resolució per delegació de la rectora, de 16 de novembre de 2020, per la qual la senyora Maria Feijoo Cid
cessa com a coordinadora del Tercer Curs del Grau d’Infermeria de la Facultat de Medicina, amb efectes del dia 1
de setembre de 2020.
Resolució per delegació de la rectora, de 16 de novembre de 2020, per la qual el senyor Juan Manuel Leyva
cessa com a coordinador del Primer Curs del Grau d’Infermeria de la Facultat de Medicina, amb efectes del dia 1 de
setembre de 2020.
Resolució per delegació de la rectora, de 16 de novembre de 2020, per la qual el senyor Josep Maria Ribera
Santasusana cessa com a coordinador del Quart Curs del Grau de Medicina – UD Germans Trias de la Facultat de
Medicina, amb efectes del dia 1 de d’octubre de 2020.
Resolució per delegació de la rectora, de 24 de novembre de 2020, per la qual el senyor Francesc Accensi
Alemany cessa com a coordinador del Pràcticum de Veterinària de la Facultat de Veterinària, amb efectes del dia
31 de desembre de 2019.
Resolució per delegació de la rectora, de 24 de novembre de 2020, per la qual la senyora Marta Capellas
Puig cessa com a coordinadora de Doctorat de Ciència dels Aliments de la Facultat de Veterinària, amb efectes del
dia 31 de desembre de 2019.
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Resolució per delegació de la rectora, de 24 de novembre de 2020, per la qual la senyora Laila Darwich
Soliva cessa com a coordinadora de Doctorat en Medicina i Sanitat Animals de la Facultat de Veterinària, amb
efectes del dia 31 de desembre de 2019.
Resolució per delegació de la rectora, de 24 de novembre de 2020, per la qual la senyora Laila Darwich
Soliva cessa com a coordinadora Erasmus Mundus in Science in Infectious Diseases and One Health de la Facultat
de Veterinària, amb efectes del dia 31 de desembre de 2019.
Resolució per delegació de la rectora, de 24 de novembre de 2020, per la qual la senyora M. Manuela
Hernández Herrero cessa com a coordinadora d’Estudis del Màster en Seguretat Alimentària de la Facultat de
Veterinària, amb efectes del dia 31 de desembre de 2019.
Resolució per delegació de la rectora, de 24 de novembre de 2020, per la qual la senyora Maria dels Dolors
Izquierdo Tugas cessa com a coordinadora del Doctorat de Producció Animal de la Facultat de Veterinària, amb
efectes del dia 31 de desembre de 2019.
Resolució per delegació de la rectora, de 24 de novembre de 2020, per la qual la senyora Bibiana Juan
Godoy cessa com a coordinadora de Treball de Fi de Grau de Ciència i Tecnologia dels Aliments de la Facultat de
Veterinària, amb efectes del dia 31 de desembre de 2019.
Resolució per delegació de la rectora, de 24 de novembre de 2020, per la qual el senyor Manuel Antonio
López Béjar cessa com a coordinador del Rotatori de Salut Pública de la Facultat de Veterinària, amb efectes del
dia 31 de desembre de 2019.
Resolució per delegació de la rectora, de 24 de novembre de 2020, per la qual la senyora Margarita Martín
Castillo cessa com a coordinadora de Quart Curs de Veterinària de la Facultat de Veterinària, amb efectes del dia
31 de desembre de 2019.
Resolució per delegació de la rectora, de 24 de novembre de 2020, per la qual el senyor Armand Sánchez
Bonastre cessa com a coordinador d’Estudis del Màster en Millora Genètica Animal i Biotecnologia de la Reproducció
de la Facultat de Veterinària, amb efectes del dia 31 de desembre de 2019.
Resolució per delegació de la rectora, de 24 de novembre de 2020, per la qual la senyora Laia Maria Solano
Gallego cessa com a coordinadora del Rotatori Hospital Clínic Veterinari de la Facultat de Veterinària, amb efectes
del dia 31 de desembre de 2019.
Resolució per delegació de la rectora, de 24 de novembre de 2020, per la qual el senyor Josep Yuste
Puigvert cessa com a coordinador de Relacions Internaconals de Ciència i Tecnologia dels Aliments de la Facultat
de Veterinària, amb efectes del dia 31 de desembre de 2019.
Resolució per delegació de la rectora, de 24 de novembre de 2020, per la qual el senyor Josep Yuste
Puigvert cessa com a coordinador de Pràcticum de Ciència i Tecnologia dels Aliments de la Facultat de Veterinària,
amb efectes del dia 31 de desembre de 2019.

IV.3. Departaments
[tornar a l’índex]

IV.3.1. Nomenaments
Resolució de la rectora, de 3 de novembre de 2020, per la qual nomena la senyora Núria Planas Raig
coordinadora de Tercer Cicle del Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals, amb
efectes del dia 1 de gener de 2020.
Resolució de la rectora, de 3 de novembre de 2020, per la qual nomena la senyora Núria Planas Raig cap de
la Unitat de Didàctica de la Matemàtica del Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències
Experimentals, amb efectes del dia 1 de setembre de 2020.
Resolució de la rectora, de 5 de novembre de 2020, per la qual nomena la senyora Antònia Casellas
Puigdemasa coordinadora del Doctorat del Departament de Geografia, amb efectes del dia 1 de novembre de 2020.
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Resolució del rector, de 25 de novembre de 2020, per la qual nomena el senyor Enrico Mora Malo coordinador
del Doctorat Interuniversitari en Estudis de Gènere: Cultures, Societats i Polítiques del Departament de Sociologia,
amb efectes del dia 12 de juny de 2020.
Resolució del rector, de 25 de novembre de 2020, per la qual nomena el senyor Josep Rialp Criado
coordinador del Doctorat en Creació i Gestió d’Empreses (iDEM) del Departament d’Empresa, amb efectes del dia 1
de gener de 2020.
Resolució del rector, de 25 de novembre de 2020, per la qual nomena la senyora Cristina Buenafuentes de
la Mata coordinadora d’Estudis de Postgrau i Doctorat i coordinadora del Doctorat en Filologia Espanyola del
Departament de Filologia Espanyola, amb efectes del dia 16 d’octubre de 2020.
Resolució del rector, de 25 de novembre de 2020, per la qual nomena el senyor Francesc-Josep de Rueda
Roigé director del Departament d’Art i de Musicologia, amb efectes del dia 16 de novembre de 2020.
Resolució del rector, de 25 de novembre de 2020, per la qual nomena la senyora Ona Illa Soler secretària
del Departament de Química, amb efectes del dia 7 de novembre de 2020.
Resolució del rector, de 30 de novembre de 2020, per la qual nomena el senyor Jose Ramon Bayascas
Ramirez secretari del Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular, amb efectes del dia 16 de novembre de
2020.
Resolució del rector, de 30 de novembre de 2020, per la qual nomena la senyora Assumpció Bosch Merino
directora del Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular, amb efectes del dia 16 de novembre de 2020.
Resolució per delegació de la rectora, de 3 de novembre de 2020, per la qual es nomena el senyor Francisco
Javier Asensio Ruiz de Alda coordinador de contractació del Departament d’Economia Aplicada, amb efectes del
dia 1 de gener de 2020.
Resolució per delegació de la rectora, de 4 de novembre de 2020, per la qual es nomena el senyor José
María Crespo Vicente coordinador de la Unitat Física Altes Energies del Departament de Física, amb efectes del
dia 1 de gener de 2020.
Resolució per delegació de la rectora, de 4 de novembre de 2020, per la qual es nomena el senyor Jordi
García Orellana coordinador de la Unitat Física de Radiacions del Departament de Física, amb efectes del dia 1 de
gener de 2020.
Resolució per delegació de la rectora, de 4 de novembre de 2020, per la qual es nomena el senyor Joaquim
Matías Espona coordinador de la Unitat Física Teòrica del Departament de Física, amb efectes del dia 1 de gener
de 2020.
Resolució per delegació de la rectora, de 4 de novembre de 2020, per la qual es nomena el senyor Vicens
Méndez López coordinador de la Unitat Física Estadística del Departament de Física, amb efectes del dia 1 de gener
de 2020.
Resolució per delegació de la rectora, de 4 de novembre de 2020, per la qual es nomena el senyor Ramón
Muñoz Tapia coordinador de la Unitat Física Teòrica: Informació i Fenòmens Quàntics del Departament de Física,
amb efectes del dia 1 de gener de 2020.
Resolució per delegació de la rectora, de 4 de novembre de 2020, per la qual es nomena el senyor Javier
Rodríguez Viejo coordinador de la Unitat Física Materials I del Departament de Física, amb efectes del dia 1 de
gener de 2020.
Resolució per delegació de la rectora, de 4 de novembre de 2020, per la qual es nomena el senyor Santiago
Suriñach Cornet coordinador de la Unitat Física Materials II del Departament de Física, amb efectes del dia 1 de
gener de 2020.
Resolució per delegació de la rectora, de 5 de novembre de 2020, per la qual es nomena el senyor Diego
Prior Jiménez coordinador de docència del Departament d’Empresa, amb efectes del dia 1 de gener de 2020.
Resolució per delegació de la rectora, de 5 de novembre de 2020, per la qual es nomena el senyor Josep
Rialp Criado coordinador d’Unitat del Departament d’Empresa (Campus Bellaterra), amb efectes del dia 1 de febrer
de 2020.
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Resolució per delegació de la rectora, de 5 de novembre de 2020, per la qual es nomena el senyor Joaquín
Recaño Valverde coordinador de Doctorat Demografia del Departament de Geografia, amb efectes del dia 1 de
novembre de 2020.
Resolució per delegació de la rectora, de 6 de novembre de 2020, per la qual es nomena la senyora Verónica
Ahufinger Breto coordinadora de la Unitat d’Òptica del Departament de Física, amb efectes del dia 1 de gener de
2020.
Resolució per delegació de la rectora, de 9 de novembre de 2020, per la qual es nomena la senyora Spei
Macià Fàbrega coordinadora de la Unitat de Didàctica de l’Educació Corporal del Departament de Didàctica de
l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal, amb efectes del dia 1 de setembre de 2020.
Resolució per delegació de la rectora, de 9 de novembre de 2020, per la qual es nomena la senyora Laia
Viladot Vallverdú coordinadora de la Unitat de Didàctica de la Música del Departament de Didàctica de l’Expressió
Musical, Plàstica i Corporal, amb efectes del dia 1 de setembre de 2020.
Resolució per delegació de la rectora, d’11 de novembre de 2020, per la qual es nomena el senyor Joan
Estrada Aguilar coordinador de la Unitat de Didàctica de l’Educació Corporal del Departament de Didàctica de
l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal, amb efectes del dia 1 de gener de 2020.
Resolució per delegació de la rectora, d’11 de novembre de 2020, per la qual es nomena la senyora Mar
Morón Velasco coordinadora de la Unitat de Didàctica de les Arts Plàstiques del Departament de Didàctica de
l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal, amb efectes del dia 1 de gener de 2020.
Resolució per delegació de la rectora, de 13 de novembre de 2020, per la qual es nomena la senyora Cecília
Gassull Bustamante coordinadora de la Unitat de Didàctica de la Música del Departament de Didàctica de
l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal, amb efectes del dia 1 de gener de 2020.

IV.3.2. Cessaments
Resolució de la rectora, de 3 de novembre de 2020, per la qual la senyora Núria Planas Raig cessa com a
coordinadora de Tercer Cicle del Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals, amb
efectes del dia 31 d’agost de 2020.
Resolució de la rectora, de 5 de novembre de 2020, per la qual la senyora Mireia Baylina Ferré cessa com a
coordinadora del Doctorat del Departament de Geografia, amb efectes del dia 31 d’octubre de 2020.
Resolució de la rectora, de 5 de novembre de 2020, per la qual la senyora Maria Espinet Blanch cessa com
a cap de la Unitat de Didàctica de les Ciències Experimentals del Departament de Didàctica de la Matemàtica i de
les Ciències Experimentals, amb efectes del dia 31 de desembre de 2019
Resolució del rector, de 25 de novembre de 2020, per la qual el senyor Josep Rialp Criado cessa com a
coordinador del Doctorat en Creació i Gestió d’Empreses (iDEM) del Departament d’Empresa, amb efectes del dia
31 de gener de 2020.
Resolució del rector, de 25 de novembre de 2020, per la qual la senyora Montserrat Claveria Nadal cessa
com a directora del Departament d’Art i de Musicologia, amb efectes del dia 15 de novembre de 2020.
Resolució del rector, de 25 de novembre de 2020, per la qual la senyora Rosa Maria Sebastián Pérez cessa
com a secretària del Departament de Química, amb efectes del dia 6 de novembre de 2020.
Resolució del rector, de 25 de novembre de 2020, per la qual el senyor Ramón Valdés Gázquez cessa com
a coordinador d’Estudis de Postgrau i Doctorat i coordinador del Doctorat en Filologia Espanyola del Departament de
Filologia Espanyola, amb efectes del dia 15 d’octubre de 2020.
Resolució del rector, de 30 de novembre de 2020, per la qual el senyor Joaquín Ariño Carmona cessa com
a director del Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular, amb efectes del dia 15 de novembre de 2020.
Resolució del rector, de 30 de novembre de 2020, per la qual la senyora Assumpció Bosch Merino cessa
com a secretària del Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular, amb efectes del dia 15 de novembre de
2020.
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Resolució del rector, de 30 de novembre de 2020, per la qual la senyora Maria Esther Fernández Mostaza
cessa com a directora del Departament de Sociologia, amb efectes del dia 12 de novembre de 2020.
Resolució del rector, de 30 de novembre de 2020, per la qual la senyora Maria Isabel García Gracia cessa
com a secretària del Departament de Sociologia, amb efectes del dia 12 de novembre de 2020.
Resolució per delegació de la rectora, de 4 de novembre de 2020, per la qual la senyora Maria Espinet
Blanch cessa com a coordinadora de l’Àmbit de la Didàctica de les Matemàtiques i les Ciències Experimentals del
Doctorat en Educació del Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals, amb efectes
del dia 31 de desembre de 2019.
Resolució per delegació de la rectora, de 4 de novembre de 2020, per la qual la senyora Núria Planas Raig
cessa com a coordinadora de l’Especialitat d’Educació Científica i Matemàtica del Màster de Recerca en Educació del
Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals, amb efectes del dia 31 de desembre de
2019.
Resolució per delegació de la rectora, de 5 de novembre de 2020, per la qual el senyor John Slof cessa com
a coordinador de docència del Departament d’Empresa (Campus de Bellaterra), amb efectes del dia 31 de desembre
de 2019.
Resolució per delegació de la rectora, de 5 de novembre de 2020, per la qual el senyor Ramon Farrés Puntí
cessa com a coordinador de l’Escola d’Estiu de Doctorat del Departament de Traducció i d’Interpretació i d’Estudis
de l’Àsia Oriental, amb efectes del dia 31 de desembre de 2019.
Resolució per delegació de la rectora, de 5 de novembre de 2020, per la qual la senyora Inna Kozlova
Mikurova cessa com a coordinadora de l’Escola d’Estiu de Doctorat del Departament de Traducció i d’Interpretació
i d’Estudis de l’Àsia Oriental, amb efectes del dia 31 de desembre de 2019.
Resolució per delegació de la rectora, de 5 de novembre de 2020, per la qual el senyor Adrià Martín Mor
cessa com a coordinador del Simposi Internacional de Joves Investigadors del Departament de Traducció i
d’Interpretació i d’Estudis de l’Àsia Oriental, amb efectes del dia 31 de desembre de 2019.
Resolució per delegació de la rectora, de 5 de novembre de 2020, per la qual la senyora Montserrat Solsona
Pairó cessa com a coordinadora de Doctorat de Demografia del Departament de Geografia, amb efectes del dia 30
d’octubre de 2020.
Resolució per delegació de la rectora, de 6 de novembre de 2020, per la qual la senyora Yolanda Pardo
Cladellas cessa com a coordinadora de l’assignatura obligatòria multiprofessor “Delinqüència i Drogues” del Grau
de Criminologia del Departament de Psiquiatria i Medicina Legal, amb efectes del dia 31 d’agost de 2020.
Resolució per delegació de la rectora, de 9 de novembre de 2020, per la qual la senyora Cecília Gassull
Bustamante cessa com a coordinadora de la Unitat de Didàctica de la Música del Departament de Didàctica de
l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal, amb efectes del dia 31 d’agost de 2020.
Resolució per delegació de la rectora, d’11 de novembre de 2020, per la qual el senyor Joan Estrada Aguilar
cessa com a coordinador de la Unitat de Didàctica de l’Educació Corporal del Departament de Didàctica de l’Expressió
Musical, Plàstica i Corporal, amb efectes del dia 31 d’agost de 2020.

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

IV.4.1. Nomenaments
Resolució del rector, de 17 de novembre de 2020, per la qual designa les persones representants de la
Universitat Autònoma de Barcelona al Consell de Govern del Centre d’Estudis Demogràfics, segons es detalla:
•

El senyor Francisco Javier Lafuente Sancho, en substitució de la senyora Margarita Arboix Arzo

•

La senyora Maria Carme Miralles Guasch, en substitució del senyor Francisco Javier Lafuente Sancho
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El senyor Antoni Francesc Tulla i Pujol

Resolució del rector, de 25 de novembre de 2020, per la qual nomena el senyor Armando Sánchez Bonastre,
vicerector de Recerca i Transferència, representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Comissió de
Recerca i Transferència del Coneixement del Consell Interuniversitari de Catalunya.
Resolució del rector, de 25 de novembre de 2020, per la qual nomena el senyor Jordi Barbé Garcia, comissionat
del rector per a les Relacions amb l’Ensenyament Secundari i l’Accés a la Universitat, representant suplent de la
Universitat Autònoma de Barcelona a la Comissió d’Accés i Afers Estudiantils, del Consell Interuniversitari de
Catalunya (CIC).
Resolució del rector, de 25 de novembre de 2020, per la qual nomena el senyor Jordi Barbé Garcia, comissionat
del rector per a les Relacions amb l’Ensenyament Secundari i l’Accés a la Universitat, representant de la Universitat
Autònoma de Barcelona a la Comissió Coordinadora de les Proves d’Accés, del Consell Interuniversitari de Catalunya
(CIC).
Resolució del rector, de 25 de novembre de 2020, per la qual nomena la senyora Esther Zapater Duque,
secretària general, representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Comissió Dones i Ciència del Consell
Interuniversitari de Catalunya.
Resolució del rector, de 25 de novembre de 2020, per la qual nomena la senyora Esther Zapater Duque,
secretària general, representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Comissió General de Política
Universitària del Consell Interuniversitari de Catalunya.
Resolució del rector, de 25 de novembre de 2020, per la qual nomena la senyora Esther Zapater Duque,
secretària general, representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Conferència General del Consell
Interuniversitari de Catalunya (CIC).
Resolució del rector, de 25 de novembre de 2020, per la qual nomena el senyor Francisco José Morente Valero,
vicerector de Personal Acadèmic, representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Comissió de Personal
Acadèmic del Consell Interuniversitari de Catalunya.
Resolució del rector, de 25 de novembre de 2020, per la qual nomena la senyora Isabel Galán Mañas,
vicerectora d’Alumnat i d’Ocupabilitat, representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Comissió d’Accés
i Afers Estudiantils del Consell Interuniversitari de Catalunya.
Resolució del rector, de 25 de novembre de 2020, per la qual nomena el senyor Mario Martínez Muñoz,
vicerector de Relacions Internacionals, representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Comissió de
Política Lingüística del Consell Interuniversitari de Catalunya.
Resolució del rector, de 25 de novembre de 2020, per la qual nomena el senyor Mario Martínez Muñoz,
vicerector de Relacions Internacionals, representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Comissió de
Relacions Internacionals del Consell Interuniversitari de Catalunya.
Resolució del rector, de 25 de novembre de 2020, per la qual nomena la senyora Maria Valdés Gázquez,
vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent, representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Comissió de
Programació i Ordenació Acadèmica del Consell Interuniversitari de Catalunya.
Resolució del rector, de 25 de novembre de 2020, per la qual nomena la senyora Maria Valdés Gázquez,
vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent, representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Conferència
General del Consell Interuniversitari de Catalunya.
Resolució del rector, de 30 de novembre de 2020, per la qual nomena el senyor Josep Vendrell Roca, vicerector
d’Organització, membre del Comitè de Seguretat i Salut (CSS), el qual presidirà.
Resolució del rector, de 30 de novembre de 2020, per la qual es designa la senyora Rosa Maria Sebastián
Pérez, vicerectora d’Innovació i de Projectes Estratègics, com la meva substituta estable al Patronat del Centre de
Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF).
Resolució del rector, de 30 de novembre de 2020, per la qual es proposa la senyora Rosa Maria Sebastián
Pérez, vicerectora d’Innovació i de Projectes Estratègics, representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al
Consell de Direcció del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF).
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IV.4.2. Cessaments
Resolució del rector, de 25 de novembre de 2020, per la qual la senyora Cristina Riba Trepat cessa com a
representant del Consell de Govern de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Conferència General del Consell
Interuniversitari de Catalunya.
Resolució del rector, de 25 de novembre de 2020, per la qual el senyor Josep Ros Badosa cessa com a
representant suplent de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Comissió d’Accés i Afers Estudiantils del Consell
Interuniversitari de Catalunya.
Resolució del rector, de 25 de novembre de 2020, per la qual el senyor Josep Ros Badosa cessa com a
representant del Consell de Govern de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Conferència General del Consell
Interuniversitari de Catalunya.
Resolució del rector, de 25 de novembre de 2020, per la qual la senyora Maria Prat Ferret cessa com a
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Comissió Dones i Ciència del Consell Interuniversitari de
Catalunya.
Resolució del rector, de 25 de novembre de 2020, per la qual la senyora Sara Moreno Colom cessi com a
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Comissió d’Accés i Afers Estudiantils del Consell
Interuniversitari de Catalunya.
Resolució del rector, de 30 de novembre de 2020, per la qual el senyor José Aguilera Ávila cessa com a membre
del Comitè de Seguretat i Salut (CSS).
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Convocatòries
i resolucions de places

V.1. Personal acadèmic i personal investigador en formació
[tornar a l’índex]

V.1.1. Convocatòries
Resolució del rector i de la directora gerent de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, de 27 de novembre
de 2020, per la qual es convoquen concursos públics per a l’accés a places d’agregat o agregada en règim de
contracte laboral per ocupar places assistencials bàsiques, segons es detalla (DOGC núm. 8290, de 9 de desembre
de 2020):
Nombre de places:
Referència:
Identificador de la plaça:
Categoria de la plaça:
Departament:
Àrea:
Especialitat:
Perfil docent:
Perfil investigador:
Destí:

1
AL/20/481
AAG00489
Agregat o agregada
Genètica i Microbiologia
Microbiologia
Microbiologia i Parasitologia
Microbiologia i Parasitologia Mèdica
Microbiologia Clínica
Unitat Docent Sant Pau

Nombre de places:
Referència:
Identificador de la plaça:
Categoria de la plaça:
Departament:
Àrea:
Especialitat:
Perfil docent:
Perfil investigador:
Destí:

1
AL/20/482
AAG00488
Agregat o agregada
Medicina
Medicina
Urgències
Pràcticum IV i Pràcticum V
Medicina d’urgències i emergències
Unitat Docent Sant Pau

Resolució del rector, de 27 de novembre de 2020, per la qual es convoca concurs públic per a l’accés a una
plaça de cossos docents universitaris de professor titular d’universitat, segons es detalla (BOE núm. 319, de 7 de
desembre de 2020):
Nombre de places:
Referència:
Identificador de la plaça:
Categoria de la plaça:
Departament:
Àrea de coneixement:
Perfil docent:
Perfil investigador:

1
TU/20/32
ATU01003
Professor titular d’Universitat
Publicitat, Relacions Públiques i
Comunicació Audiovisual
Comunicació audiovisual i publicitat
Tècniques de redacció i comunicació
audiovisual de les organitzacions
Muntatge audiovisual, creació, gestió i
testeig de continguts organitzacionals

Resolució del rector, de 27 de novembre de 2020, per la qual es convoquen concursos públics per a l’accés a
places d’agregat o agregada en règim de contracte laboral, segons es detalla (DOGC núm. 8290, de 9 de desembre
de 2020):
Nombre de places:
Referència:
Identificador de la plaça:

1
AL/20/479
AAG00493
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Departament:
Àrea de coneixement:
Perfil docent:
Perfil investigador:
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Professor agregat
Psicologia Clínica i de la Salut
Personalitat, Avaluació i Tractament
Psicològic
Avaluació psicològica
Maternitat i Psicopatologia

Resolució del rector, de 27 de novembre de 2020, per la qual es convoca concurs públic per a l’accés a una
plaça d’agregat o agregada en règim de contracte laboral, segons es detalla (DOGC núm. 8290, de 9 de desembre
de 2020):
Nombre de places:
Referència:
Identificador de la plaça:
Categoria de la plaça:
Departament:
Àrea de coneixement:
Perfil docent:
Perfil investigador:

1
AL/20/443
AAG00388
Professor agregat
Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia i
Medicina Preventiva i Salut Pública
Medicina Preventiva i Salut Pública
Bioestadística (Medicina)
Recerca biomèdica: estudis de
sistemes biològics a nivell molecular

V.1.2. Resolucions
Resolució de la rectora, de 5 de novembre de 2020, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de
professorat agregat en règim de contracte laboral, segons es detalla (DOGC núm. 8273, de 17 de novembre de
2020):
Referència:
Nombre de places:
Categoria:
Àrea de coneixement o
especialitat:
Departament al qual està
adscrita:
Adjudicació:

AL/20/440
1
Agregat o agregada
Filologia francesa
Filologia Francesa i Romànica
Anna Corral Fulla

Resolució de la rectora, de 6 de novembre de 2020, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de
professorat lector / Tenure-eligible lecturer en el marc del Pla Serra Húnter, segons es detalla (DOGC núm. 8272,
de 16 de novembre de 2020):
Referència:
Nombre de places:
Categoria:
Departament:
Àmbit de coneixement:
Adjudicació:

UAB-LE-8007
1
Lector/a / Tenure-eligible lecturer
Psicologia Bàsica, Evolutiva i de
l’Educació
Developmental and educational
Psychology
Cristia Weise

Resolució de la rectora, de 6 de novembre de 2020, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de
professorat agregat en règim de contracte laboral, segons es detalla (DOGC núm. 8272, de 16 de novembre de
2020):
Referència:
Nombre de places:
Categoria:
Àrea de coneixement o
especialitat:

AL/20/445
1
Agregat o agregada
Filosofia moral
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Departament al qual està
adscrita:
Adjudicació:
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Filosofia
Oriol Farrés Juste

Resolució de la rectora, de 6 de novembre de 2020, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de
catedràtic en règim de contracte laboral, segons es detalla (DOGC núm. 8273, de 17 de novembre de 2020):
Referència:
Nombre de places:
Categoria:
Àrea de coneixement o
especialitat:
Departament al qual està
adscrita:
Adjudicació:

CL/20/31
1
Catedràtic d’universitat laboral
Didàctica de la matemàtica
Didàctica de la Matemàtica i de les
Ciències Experimentals
Núria Planas Raig

Resolució de la rectora, de 9 de novembre de 2020, per la qual, en execució de sentència, s’anul·la la resolució
de la rectora de 2 de novembre de 206, per la qual es nomenava lectora a la senyora Ingrid Agud Morell de l’àmbit
de coneixement de Teoria de l’Educació, adscrita al Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social (DOGC núm.
8273, de 17 de novembre de 2020).
Resolució del rector, de 16 de novembre de 2020, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de
professorat agregat en règim de contracte laboral, segons es detalla (DOGC núm. 8282, de 27 de novembre de
2020):
Referència:
Nombre de places:
Categoria:
Àrea de coneixement o
especialitat:
Departament al qual està
adscrita:
Adjudicació:

AL/20/450
1
Agregat o agregada
Didàctica i organització escolar
Pedagogia Aplicada
Patricia Olmos Rueda

Resolució del rector, de 17 de novembre de 2020, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de
professorat agregat en règim de contracte laboral, segons es detalla (DOGC núm. 8282, de 27 de novembre de
2020):
Referència:
Nombre de places:
Categoria:
Àrea de coneixement o
especialitat:
Departament al qual està
adscrita:
Adjudicació:

AL/20/451
1
Agregat o agregada
Didàctica i Organització escolar
Departament de Pedagogia Aplicada
José Luís Muñoz Moreno

Resolució del rector, de 17 de novembre de 2020, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de
professorat agregat en règim de contracte laboral, destinada a personal investigador doctor que hagi finalitzat el
Programa Ramón y Cajal i hagi obtingut el certificat I3, segons es detalla (DOGC núm. 8282, de 27 de novembre de
2020):
Referència:
Nombre de places:
Categoria:
Àrea de coneixement o
especialitat:
Departament al qual està
adscrita:
Adjudicació:

AL/20/437
1
Agregat o agregada
Geografia humana
Geografia
Eduardo Ariza Solé
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Resolució del rector, de 23 de novembre de 2020, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de
professorat agregat en règim de contracte laboral, destinada a personal investigador doctor que hagi finalitzat el
Programa Ramón y Cajal i hagi obtingut el certificat I3, segons es detalla (DOGC núm. 8284, d’1 de desembre de
2020):
Referència:
Nombre de places:
Categoria:
Àrea de coneixement o
especialitat:
Departament al qual està
adscrita:
Adjudicació:

AL/20/438
1
Agregat o agregada
Fisiologia
Biologia Cel·lular, de Fisiologia i
d’Immunologia
Albert Quintana Romero

Resolució del rector, de 30 de novembre de 2020, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de
professorat agregat en règim de contracte laboral, segons es detalla (DOGC núm. 8292, d’11 de novembre de 2020):
Referència:
Nombre de places:
Categoria:
Àrea de coneixement o
especialitat:
Departament al qual està
adscrita:
Adjudicació:

AL/20/447
1
Agregat o agregada
Ciències de la Computació o
Intel·ligència Artificial
Ciències de la Computació
Jorge Bernal del Nozal

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

V.2.1. Convocatòries
Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 5 de
novembre de 2020, per la qual es convoca concurs intern per a la provisió de les places que tot seguit es detallen:
Codi
L00067
L08253

Categoria

Denominació

1

Q

Destinació
Oficina de Projectes Internacionals – Vicegerència
de Recerca

Horari (teòric)
9:00 – 17:30 h

Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de la rectora, d’11 de novembre de
2020, per la qual s’anuncia que, per tal de cobrir provisionalment 1 plaça de l’escala tècnica, subgrup A1, s’obre un
termini de 5 dies hàbils per tal que les persones interessades presentin la seva sol·licitud pel lloc que es detalla:
Codi

Categoria

Denominació

F04253

A1 24.2

Cap d’unitat

Destinació
Unitat de Dinamització Econòmica Comunitària –
Àrea de Serveis Logístics i d’Administració

Horari (teòric)
09:00 – 17:30 h

Resolució del rector, de 18 de novembre de 2020, per la qual es convoca concurs específic per a la provisió de
les places que es detallen tot seguit:
Codi

Categoria

Denominació
Gestor/a
d’Institut

F02075

A2 23.4

F02687

A2 23.1

Gestor/a
departamental

F06717

A2 22.1

Gestor/a

Destinació
Institut de Biotecnologia i de Biomedicina “Vicent
Villar Palasí” – Administració de Medicina
Unitat Integrada de Suport Administratiu
Departamental del Departament de Psicologia
Clínica i Salut i del departament de Psicologia
Social – Administració de Lletres i de Psicologia
Unitat de Gestió Econòmica de l’Institut de
Ciències de l’Educació

Horari (teòric)
9:00 – 17:30
9:00 – 17:30
9:00 – 17:30
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Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, de 18 de novembre de 2020, per la qual s’anuncia que,
per tal de cobrir provisionalment 2 places de gestió, subgrup A2, s’obre un termini de 5 dies hàbils per tal que les
persones interessades presentin la seva sol·licitud pels llocs que es detallen:
Codi

Categoria

Denominació

F05071

A2 23.1

Gestor/a
d’institut

F04077

A2 23.1

Gestor/a
econòmic/a

Destinació
Institut de Govern i Polítiques Públiques –
Administració de Dret i de Ciències Polítiques i
Sociologia
Gestió Econòmica – Administració de Centre de
Ciències de l’Educació i de Traducció i
Interpretació

Horari (teòric)
9:00 – 17:30 h
9:00 – 17:30 h

Resolució del rector, de 19 de novembre de 2020, per la qual es convoca concurs específic per a la provisió de
les places que es detallen tot seguit:
Codi

Categoria

F04825

C1 21

F00375

C1 21

Administratiu/iva
especialista

F04257

C1 21

Administratiu/iva
especialista

F01753

C1 21.s

F04861

C1 21

Denominació
Administratiu/iva
especialista

Administratiu/iva
especialista
(responsable de
tarda)
Administratiu/iva
especialista

Destinació
Equip Administratiu de l’Àrea d’Economia i
Finances
Unitat de Promoció – Punt d’Informació i
Atenció als Usuaris, Plaça Cívica (Àrea de
Comunicació i Promoció)
Unitat de Promoció – Punt d’Informació i
Atenció als Usuaris, Plaça Cívica (Àrea de
Comunicació i Promoció)

Horari (teòric)
09:00 – 17:30
09:00 – 17:30
13:30 – 21:00

Unitat Docent Parc Salut del Mar (Administració
de Medicina)

13:30 – 21:00

Unitat de Nòmines (Àrea de Gestió de Persones)

09:00 – 17:30

Resolució del rector, de 20 de novembre de 2020, per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació
temporal, mitjançant contracte d’interinitat per substitució, d’un/a tècnic/a superior (personal laboral grup 1),
segons es detalla:
Denominació:
Grup:
Complement:
Destinació:
Tipologia de contracte:
Horari:

Tècnic/a superior
1
Q
Unitat de Selecció – Àrea de Gestió de Persones
Interinitat per substitució
De 9:00 a 17:30 hores

Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, de 24 de novembre de 2020, per la qual s’anuncia que,
per tal de cobrir provisionalment 2 places de gestor o gestora de qualitat, subgrup A2, amb dependència funcional
de l’Oficina de Qualitat Docent, s’obre un termini de 5 dies hàbils per tal que les persones interessades presentin la
seva sol·licitud pels llocs que es detallen:
Categoria
A2 22.2
A2 22.2

Destinació
Administració d’Economia i Empresa compartida amb l’administració
de Ciències de la Comunicació
Administració de Lletres i de Psicologia

Horari
(teòric)
9.00 – 17:30 h
9.00 – 17:30 h

Resolució del rector, de 30 de novembre de 2020, per la qual es convoca concurs específic per a la provisió de
dues places de l’escala tècnica de gestió, segons es detalla:
Codi

Categoria

Denominació

F01167

A1 24.1

Cap d’unitat

F02403

A1 24.1

Cap de
biblioteca

Destinació
Unitat de Suport a la Mobilitat – Àrea de
Relacions Internacionals
Biblioteca d’Humanitats i Cartoteca General –
Administració de Lletres i de Psicologia

Horari (teòric)
9:00 – 17:30 h
9:00 – 17:30 h
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V.2.2. Resolucions
Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 28
d’octubre de 2020, per la qual es dona publicitat a l’oferta pública d’ocupació del personal d’administració i serveis,
en règim funcionarial i laboral, segons es detalla:
•

Personal funcionari:
40 places de personal funcionari de subgrup C1

•

Personal laboral:
6 places del grup professional 1
8 places del grup professional 2
11 places del grup professional 3

Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de la rectora, de 30 d’octubre de
2020, per la qual, vistes les sol·licituds presentades en relació a l’anunci publicat per tal de cobrir provisionalment
4 places d’administratiu/iva responsable (subgrup C1), resol:
•

Atorgar la cobertura provisional de la plaça d’administratiu/iva responsable amb destinació al Departament
de Física de l’Administració de Centre de Ciències i Biociències (F01907), a la senyora Francisca Castro
Castro.

•

Atorgar la cobertura provisional de la plaça d’administratiu/iva responsable amb destinació al Departament
de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia de l’Administració de Centre de Medicina (F01931), a la
senyora Flora Fuentes García.

•

Atorgar la cobertura provisional de la plaça d’administratiu/iva responsable amb destinació al Departament
de Química de l’Administració de Centre de Ciències i Biociències (F01883), a la senyora Maria Miquel Aloy.

Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 2 de
novembre de 2020, per la qual deixa sense efectes l’encàrrec de les funcions del lloc de treball F01477, gestor\a
de Programació Docent de la Gestió, a la senyora Montserrat Castillo Martínez.
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 2 de
novembre de 2020, per la qual nomena la senyora, Esther Dolado Fernández, funcionària interina del cos de
gestió, grup A2, nivell 22.2, amb destinació a la Gestió Acadèmica de la Facultat de Biociències.
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 2 de
novembre de 2020, per la qual tanca el complement personal de durada determinada que percebia la senyora
Montserrat Santano Garcia.
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 2 de
novembre de 2020, per la qual nomena el senyor, Gervasio Garcia Barros, funcionari interí del cos de gestió, grup
A2, nivell 22.2, amb destinació a la Gestió Acadèmica de Ciències, amb efectes del dia 19 d’octubre del 2020.
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 2 de
novembre de 2020, per la qual adscriu, amb caràcter provisional, a la senyora Angela Salas Crusat, al Departament
d’Economia Aplicada.
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 2 de
novembre de 2020, per la qual encarrega, amb caràcter provisional, a la senyora Isabel Rodriguez Fernandez,
administrativa responsable (C1.22.1), de la Gestió Acadèmica i Serveis de l’Escola d’Enginyeria, l’assumpció de
funcions de la plaça de Gestor de Programació Docent de la Gestió Acadèmica i Serveis de l’Escola d’Enginyeria.
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 2 de
novembre de 2020, per la qual tanca el complement personal de durada determinada que percebia la senyora
Àngels Boncompte Satorras.
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 2 de
novembre de 2020, per la qual reconeix a la senyora Cristina Diaz Moscoso, l’assumpció d’algunes tasques de
major responsabilitat, a part de les seves habituals, amb una gratificació extraordinària d’un únic pagament.
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Resolució del gerent, per autorització de signatura de la rectora, de 2 de novembre de 2020, per la qual
finalitza l’encàrrec de les funcions del lloc de treball F01343, cap del Gabinet Jurídic, al senyor Gabriel Capilla Vidal,
funcionari de carrera de l’escala tècnica, grup A1, nivell 28, complement específic 2.
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 3 de
novembre de 2020, per la qual cessa la senyora Beatriz Hernández Ortega.
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 3 de
novembre de 2020, per la qual cessa la senyora Marta Castanyer Serrat.
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 5 de
novembre de 2020, per la qual nomena el senyor, Antoni Vendrell Xoriguera, funcionari interí del cos de gestió,
grup A2, nivell 23.1, amb destinació a la Gestió Econòmica de la Facultat de Ciències de l’Educació i Traducció i
Interpretació.
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 5 de
novembre de 2020, per la qual cessa com a funcionari interina de l’escala administrativa la senyora Mònica
Martínez Alonso.
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de la rectora, de 2 de novembre de
2020, per la qual, vistes les sol·licituds presentades en relació a l’anunci publicat per tal de cobrir provisionalment
3 places del subgrup A2 (escala de gestió), resol:
•

Atorgar la cobertura provisional de la plaça de gestor/a (F02553) amb destinació a la Unitat de Despeses i
Justificacions Econòmiques de l’Àrea d’Economia i Finances, al senyor Ignacio Ruiz Balmaseda.

•

Atorgar la cobertura provisional de la plaça de gestor/a (F01251) amb destinació a la Unitat de Nòmines
de l’Àrea de Gestió de Persones, al senyor Carles Peláez Membrado.

Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de la rectora, de 10 de novembre de
2020, per la qual es resol parcialment la convocatòria de concurs específic, pel torn de trasllat i/o promoció, per a
la provisió de 3 places d’administratiu/iva responsable (Subgrup C1), segons es detalla:
•

Adjudicar, en el torn de trasllat, la plaça d’administrativa responsable (C1 22.1) amb destinació a la Gestió
Econòmica de Veterinària de l’Administració de Centre de Veterinària (F03785), a la senyora Maria Dolors
Ranchal Heras.

•

Adjudicar, en el torn de trasllat, la plaça d’administratiu responsable (C1 22.1) amb destinació a la Gestió
Econòmica de Lletres i Psicologia de l’Administració de Centre de Lletres i Psicologia (F02141), al senyor
Jordi Jovani Aubanell.

•

Declarar deserta, en el torn de trasllat, la plaça d’administratiu/iva responsable amb destinació a la Gestió
Econòmica d’Economia i Empresa de l’Administració de Centre d’Economia i Empresa (F02207).

Resolució del rector, de 30 de novembre de 2020, per la qual es resol el procés selectiu per a la provisió de
quatre places d’administratiu/iva especialista (àmbit biblioteques), segons es detalla:
•

Adjudicar la plaça d’administratiu/iva especialista d’adquisicions (F02707), amb destinació a la Biblioteca de
Ciències Socials (Administració de Centre de Dret i de Ciències Polítiques i Sociologia), a la senyora Eva Jove
Casabella.

•

Adjudicar la plaça d’administratiu/iva especialista responsable de tarda (F02243), amb destinació a la
Biblioteca de Ciències Socials (Administració de Centre de Dret i de Ciències Polítiques i Sociologia), a la
senyora Montserrat Oristrell Salvà.

•

Adjudicar la plaça d’administratiu/iva especialista de préstec (F02221) amb destinació a la Biblioteca de
Ciències Socials (Administració de Centre de Dret i de Ciències Socials), a la senyora Anna Isabel Ayllon
Bonnin.

•

Adjudicar la plaça d’administratiu/iva especialista de préstec (F01519) amb destinació a la Biblioteca de
Ciència i Tecnologia (Administració de Centre de Ciències i de Biociències), a la senyora Susana Mercedes
Pérez Rodríguez.
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