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

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

Acord 79/2017, de 21 de setembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Acta de la sessió del dia 18 de juliol de 2017.
S'acorda:
Aprovar l’acta de la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el dia 18 de juliol de 2017.
Acord 80/2017, de 21 de setembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Dissolució i extinció del Consorci ICCC, sense liquidació, mitjançant la cessió global dels seus actius i passius a
la Fundació IR Sant Pau.
Exposició de motius
Atès que la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), junt amb la Generalitat de Catalunya (Generalitat) i la
Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Fundació Gestió Sant Pau) forma part
del Consorci Institut Català de Ciències Cardiovasculars (ICCC) que té per objectiu el desenvolupament de la
recerca bàsica i clínica en l'àmbit cardiovascular i que està governat pel Consell de Direcció, integrat per nou
membres, dos dels quals corresponen a la UAB.
Atès que la UAB forma part com a patró de la Fundació Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant
Pau (Fundació IR Sant Pau) que té com a finalitat promoure, desenvolupar, transferir, gestionar i difondre la
recerca i la innovació, el coneixement científic i tecnològic, la docència i la formació en l’àmbit de les ciències de
la vida i de la salut i que està governat pel patronat integrat per onze membres, dos dels quals corresponen a
la UAB.
Vist l’Acord de Govern de la Generalitat, de 17 de setembre de 2013 pel qual s’aprovà impulsar diverses
operacions de reordenació, desvinculació i dissolució de centres de recerca de Catalunya i que el Consorci ICCC
i la Fundació IR Sant Pau van sol·licitar a la Generalitat el 2014, i van aconseguir, l’obtenció del fons SUMA per
facilitar les despeses d’integració del patrimoni del Consorci ICCC a la Fundació IR Sant Pau amb efectes l’1 de
gener de 2016, prorrogat en virtut de sol·licitud presentada el mes de març de 2016.
Vist l’estat del procés d’integració en data 19 de juliol de 2017 (document 3).
Atès que els òrgans de govern de l’ICCC i de la Fundació IR Sant Pau tenen previst celebrar sengles reunions el
proper 27 de setembre de 2017 per acordar la dissolució i extinció del Consorci ICCC, sense liquidació,
mitjançant la cessió global dels seus actius i passius a la Fundació IR Sant Pau.
Vist el projecte d’integració per a la dissolució i extinció del Consorci ICCC i la cessió global d’actius i passius a
la Fundació IR Sant Pau inclòs en els documents 1 i 2, previst que sigui presentat als òrgans de govern
d’ambdues entitats en 27 de setembre de 2017, per a la seva aprovació, si escau.
Vist que, amb posterioritat a les reunions del mes de juliol del Consell de Govern de la UAB i de la Comissió
Econòmica del Consell Social de la Universitat, es disposa del document 1 i el document 2, així com la versió
del document 3 a data de 19 de juliol de 2017.
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Atesos els articles 314-4.2, 314-6.1 i 314-7 de la llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de
Catalunya, relatiu a les persones jurídiques la dissolució d’una fundació per cessió global d’actius i passius és
una operació de tracte únic que es consuma amb els acords de les entitats implicades (cedent i cessionària del
patrimoni transmès) i que exigeix l’aprovació d’un balanç de dissolució.
Vist l’article 64.t) dels estatuts de la UAB.
Vist l’article 89.e) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vist l’article 28.3. apartat a, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Vist l’acord 77/2017 pres pel Consell de Govern de la UAB reunit el 12 de juliol de 2017, en virtut del qual
s’aprova el següent: PRIMER. Aprovar la dissolució i extinció del Consorci ICCC, sense liquidació, mitjançant la
cessió global dels seus actius i passius a la Fundació IR Sant Pau. SEGON. Autoritzar als representats de la
Universitat Autònoma de Barcelona als òrgans de govern del Consorci Institut Català de Ciències
Cardiovasculars i de la Fundació Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau a votar
favorablement l’acord de dissolució i extinció del Consorci ICCC, sense liquidació, mitjançant la cessió global
dels seus actius i passius a la Fundació IR Sant Pau en els termes exposats als antecedents del present acord,
llevat que el projecte final de cessió global d’actius i passius que es sotmeti a aprovació difereixi de forma
substancial amb els termes del document 3. TERCER. Elevar al Consell Social els presents acords, per tal que
exerceixi les seves competències. QUART. Encarregar el vicerector de Relacions Institucionals i de Cultura
l'execució i el seguiment d’aquests acords. CINQUÈ. Comunicar els presents acords al director del Servei
d’Activitat Física, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.
Vist que en la reunió de la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el 18 de juliol de 2017 es considera
que és necessari un informe jurídic i un informe econòmic per a la presa d’un acord en relació a la proposta de
la dissolució i extinció del Consorci ICCC, sense liquidació, mitjançant la cessió global dels seus actius i passius
a la Fundació IR Sant Pau, motiu pel qual es resta a l’espera de la recepció dels esmentats informes en el mes
de setembre de 2017.
Vist la urgència de prendre un acord abans del dia 27 de setembre de 2017, que la propera reunió del Ple del
Consell Social té lloc el 24 d’octubre de 2017 i la complexitat que el Ple es reuneixi abans del dia 27 de
setembre de 2017, el Ple del Consell Social reunit el 19 de juliol pren l’acord PLE 42/2017, en el marc de
l’article 9 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, que estableix: 1)Delegar en la
Comissió Econòmica del Consell Social de la UAB la competència de prendre l’acord corresponent sobre la
dissolució i extinció del Consorci ICCC, sense liquidació, mitjançant la cessió global dels seus actius i passius a
la Fundació IR Sant Pau, una vegada es disposin dels informes jurídic i econòmic emesos per la UAB sobre les
implicacions de l’esmentada dissolució, extinció i cessió per a la Universitat Autònoma de Barcelona. 2)
Comunicar el present acord al vicerector de Recerca i de Transferència, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-lo efectiu.
Vist l’informe jurídic i l’informe econòmic elaborats per les unitats corresponents de la UAB continguts en el
document 1.
Per tot això, a la vista de les consideracions exposades,
S'acorda:
1) Aprovar la dissolució i extinció del Consorci Institut Català de Ciències Cardiovasculars, sense liquidació,
mitjançant la cessió global dels seus actius i passius a la Fundació Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa
Creu i Sant Pau, d’acord amb el que consta en el document 1 i document 2.
2) Autoritzar als representats de la Universitat Autònoma de Barcelona als òrgans de govern del Consorci
Institut Català de Ciències Cardiovasculars i de la Fundació Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i
Sant Pau a votar favorablement l’acord de dissolució i extinció del Consorci ICCC, sense liquidació, mitjançant la
cessió global dels seus actius i passius a la Fundació IR Sant Pau en els termes exposats als antecedents del
present acord.
3) Instar a la UAB a fer un seguiment del compliment de les previsions de viabilitat de la Fundació Institut de
Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau previst al Projecte d’integració que consta en el document 1 i
informar-ne al Consell Social de la UAB d’aquest seguiment, als efectes de les gestions i acords que puguin
correspondre per part dels òrgans de govern de la UAB.
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4) Encarregar el vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment d’aquest acord.
5) Comunicar el present acord al vicerector de Recerca i de Transferència, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-lo efectiu.
Acord 81/2017, de 21 de setembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Modificació del document 2 aprovat en acord CE 57/2017, relatiu als preus dels estudis propis de la Universitat
Autònoma de Barcelona i de l’adequació del decret de preus dels serveis acadèmics universitaris a determinats
estudis de la Universitat Autònoma de Barcelona per al curs acadèmic 2017-2018.
Exposició de motius
Vista la proposta de la vicegerència d’Ordenació Acadèmica en relació a la necessitat d’incloure en el document
2 aprovat en acord CE 57/2017 la taxa en concepte de l’extensió de l’assegurança complementària en concepte
de mobilitat, del curs 2016-2017 fins a 31/12/2017 i del curs 2017-2018 fins els 31/12/2018.
Vist l’acord CE 57/2017 pres per la Comissió Econòmica de 7 de juliol en el qual s’acorda: 1) Aprovar els preus
dels estudis propis de la Universitat Autònoma de Barcelona i de l’adequació del decret de preus dels serveis
acadèmics universitaris a determinats estudis de la Universitat Autònoma de Barcelona per al curs acadèmic
2017-2018, d’acord amb el que consta en el document 2. 2) Comunicar aquest acord a la vicegerent
d’Ordenació Acadèmica i al Cap de l’Àrea d’Afers Acadèmics, per tal que es duguin a terme les mesures
necessàries per a fer-lo efectiu.
Vist l’article 89 apartat i, de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya.
Vist l’article 28.3 apartat c, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'acorda:
1)
Modificar el document 2 aprovat en acord CE 57/2017de la Comissió Econòmica del Consell Social de la
UAB de data 7 de juliol, segons el que consta en el document 1 del present acord i en el sentit que:
a) En el punt 11.3 “Assegurances” de la pàgina 6 del document 2 aprovat en acord CE 57/2017de la Comissió
Econòmica del Consell Social de la UAB de data 7 de juliol, en el darrer paràgraf, es faci constar el text “Els
preus que s’hauran d’aplicar s’indiquen en l’annex I”, enlloc de “El preu que s’haurà d’aplicar és el que s’indica
en l’annex I”.
b) En el punt 9.3 “Assegurances” de l’annex I del document 2 aprovat en acord CE 57/2017de la Comissió
Econòmica del Consell Social de la UAB de data 7 de juliol:
i) Es faci constar en els epígrafs 9.3.3 i 9.3.4 el caràcter complementari de l’assegurança.
ii) S’afegeixin dos epígrafs nous d’acord amb la informació següent:
Descripció ...................................................................................................... Alumnes comunitaris
Preu curs 2017/2018
9.3.5. Extensió de l’assegurança complementària de mobilitat del curs 2016/2017 fins 31.12.2017
.......................................................................................................................................... 9,72€
9.3.6 Extensió de l’assegurança complementària de mobilitat del curs 2017/2018 fins 31.12.2018
.......................................................................................................................................... 9,72€
2)
Comunicar aquest acord a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica i al cap de l’Àrea d’Afers Acadèmics, als
efectes de les gestions que siguin oportunes.
Acord 82/2017, de 21 de setembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Tarifes del laboratori de prestació de serveis LAB-TTAV (Laboratori de Tecnologies per a la Traducció
Audiovisual Servei d’Eyetracker) per a l’any 2017.
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Exposició de motius
Vista la proposta presentada per la Vicegerència de Recerca, en relació a l’aprovació, si escau, de les tarifes del
laboratori de prestació de serveis LAB-TTAV (Laboratori de Tecnologies per a la Traducció Audiovisual Servei
d’Eyetracker) per a l’any 2017 (document 1).
Atès l’article 89, apartat i, de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya.
Atès l’article 28.3 apartat c, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Atès l’acord núm.16 bis/2008 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social realitzada el 19 de juny.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'acorda:
1) Aprovar les tarifes per a l’any 2017 del laboratori de prestació de serveis LAB-TTAV (Laboratori de
Tecnologies per a la Traducció Audiovisual Servei d’Eyetracker), segons consta en el document 1.
2) Comunicar el present acord al vicegerent de recerca, per tal que es duguin a terme les mesures necessàries
per a fer-lo efectiu.
Acord 83/2017, de 21 de setembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Relació dels contractes i pròrrogues pluriennals del primer semestre de 2017 que comporten despesa pluriennal
fins a 200.000 euros.
Vist l’acord PLE 07/2017 pres en reunió plenària de 21 de febrer, en virtut del qual s’aprova: 1) Acordar que el
Consell Social, abans de l’inici del procediment de tramitació dels expedients de contractació administrativa,
aprovi les despeses pluriennals pel procediment d’adjudicació procedent amb un valor superior de 200.000€
(pressupost base de licitació, IVA exclòs).; 2) Autoritzar al gerent de la UAB a l’aprovació de la despesa
pluriennal pel procediment d’adjudicació que sigui procedent fins a un import màxim de 200.000€ (pressupost
base de licitació, IVA exclòs), amb l’obligació d’informar al Consell Social de totes les operacions dutes a terme
en el transcurs del semestre de l’exercici social en curs.; 3) Aplicar el procediment previst al punt segon
d’aquest acord a les pròrrogues de contractes administratius que impliquin un compromís de despesa pluriennal
sigui quin sigui el seu import.; 4) Acordar que els punts anteriors del present acord no siguin d’aplicació als
expedients de contractació administrativa pel procediment d’adjudicació que sigui procedent que impliquin un
compromís de despesa pluriennal tramitats a través del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya
(CSUC).; 5) Encarregar al vicerector d’Economia i Campus l'execució i el seguiment d'aquest acord.
Vist que en la reunió que en la Comissió d’Economia i d’Organització del Consell de Govern de la UAB de 14 de
setembre de 2017 està previst tractar la proposta de relació dels contractes i prorrogues pluriennals del primer
semestre de 2017 i, a aquests efectes es presenta la proposta d’acord següent: PRIMER. Informar
favorablement la relació de licitacions amb despesa pluriennal amb un pressupost base de licitació fins a un
import màxim de 200.000€ (IVA exclòs) corresponents al primer semestre de 2017, que s’annexa; SEGON.
Elevar aquests acords al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències; TERCER. Encarregar al
vicerector d’Economia i de Campus l'execució i el seguiment d’aquests acords.
Prenent en consideració que la reunió de la Comissió d’Economia i d’Organització del Consell de Govern de la
UAB de 14 de setembre de 2017 està pendent de dur-se a terme, i que, per tant, l’acord d’aquest punt que es
proposa per a la Comissió Econòmica de 21 de setembre de 2017 resta subjecte a l’acord favorable del Consell
de Govern.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'acorda:
La Comissió Econòmica es dóna per assabentada de la relació de contractes i pròrrogues pluriennals
corresponents al primer semestre de 2017 que comporten despesa pluriennal fins a 200.000 euros, d’acord
amb el que consta en el document 1.

.

Universitat Autònoma de Barcelona

-5-

https://seuelectronica.uab.cat

BOUAB Núm. 154

setembre/2017

Acord 84/2017, de 21 de setembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Contractes formalitzats en el segon trimestre de l’exercici 2017.
Exposició de motius
Vist l’article 89. l) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya.
Vist l’article 184 dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.3. j) del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Atesa la relació de contractes formalitzats en el primer trimestre de l’exercici 2017, la qual ha estat facilitada
per la Unitat de Contractació Administrativa de la UAB (document 1).
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'acorda:
La Comissió Econòmica del Consell Social es dóna per assabentada de la relació de contractes formalitzats per
la UAB en el segon trimestre de l’exercici 2017.

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

Acord 78/2017, de 27 de setembre, del Consell de Govern
Aprovar l’acta de la sessió anterior del dia 12 de juliol de 2017.
Acord 79/2017, de 27 de setembre, del Consell de Govern
El Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
En el context de la situació política complexa, excepcional i sense precedents que s’està vivint a Catalunya en
els darrers dies la Universitat Autònoma de Barcelona vol manifestar el següent:
1.- En relació a la intervenció dels comptes públics de la UAB per part del Ministerio de Hacienda y Función
Pública, el seu ferm i enèrgic rebuig a aquesta acció que vulnera el principi d’autonomia universitària i que posa
en risc la seva activitat acadèmica i de recerca. En aquest sentit, reclama l’aturada immediata d’aquesta
actuació per retornar al normal funcionament de la universitat. La UAB comunicarà la situació i les
conseqüències que se’n derivin als organismes internacionals els recursos dels quals hagin estat afectats per la
mesura.
2.- La seva convicció que la Universitat és i ha de seguir essent un espai de llibertat en què la tolerància sigui al
centre dels debats, amb respecte a les diferents formes de pensar presents a un campus plural com és el de la
UAB i amb el més escrupolós respecte a aquesta diversitat.
Acord 80/2017, de 27 de setembre, del Consell de Govern
El Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
Davant la vaga convocada per les associacions d’estudiants, el Consell de Govern de la UAB, reunit el 27 de
setembre, manifesta:
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• Donada l’excepcionalitat del moment i per fer compatible el manteniment de l’activitat docent amb el dret de
vaga, el Consell de Govern recomana al professorat de la UAB que, en la mesura que la seva programació
docent ho permeti, aquests dos dies no es facin activitats avaluables.
• La UAB mantindrà l’activitat docent programada a cada centre en compliment del seu compromís acadèmic i
de recerca d’una universitat pública.
Acord 81/2017, de 27 de setembre, del Consell de Govern
Vista la Sentència de data 18 d’octubre de 2016 número 865/2016 de la Sala Social del Tribunal Suprem
estimatòria de la demanda sobre conflicte col·lectiu mitjançant la qual declara que la disposició addicional
sisena de la Llei 5/2012, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les
estades en establiments turístics no altera els drets reconeguts que l’article 53.2 del VI Conveni Col·lectiu del
Personal d’Administració i Serveis de les Universitats Públiques catalanes atorga als treballadors del Personal
d’Administració i Serveis de la UAB que es vegin obligats a sol·licitar la jubilació al complir els 65 anys d’edat.
Vista la interlocutòria dictada en data 7 de juny de 2017 pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala
Social en incident d’execució de l’esmentada sentencia, va declarar el següent:
a)
Que els treballadors que es van jubilar entre el 24.3.2012 i 8.7.2012 tenen dret a la millora en el
termes regulats per l’article 53.2 del VI Conveni Col·lectiu esmentat.
b)
Que els treballadors que hagin obtingut una sentència ferma que els denegui el dret apercebre les
millores regulades a l’article 53.2 o 53.5 del VI Conveni Col·lectiu no es veuran afectats pel títol executiu
d’aquesta interlocutòria. “No obstant això, voluntàriament l’empresa pot decidir abonar aquesta indemnització”.
c)
Els treballadors que es jubilin voluntàriament tenen dret a percebre la millora regulada a l’article 53.2
del VI Conveni Col·lectiu sempre i quan complexin amb els requisits que exigeix l’esmentat article.
d)
Els treballadors que es jubilin voluntàriament abans de l’edat mínima fixada legalment per accedir a la
jubilació voluntària podran percebre de forma acumulada la indemnització regulada a l’article 53.2 i 5 del VI
Conveni Col·lectiu sempre i quan complexin amb els requisits que exigeix l’esmentat article.
e)
No es pronuncia sobre els supòsits de jubilació parcial atès que l’article 53.4 del VI Conveni Col·lectiu no
va es sotmetre a consideració de la Sala. “No obstant això, l’empresa pot decidir aplicar el principi general
consistent en què és el fet de jubilar-se el que atorga el dret i no l’edat que hi tenia el treballador.”
Atès que la part dispositiva de la interlocutòria dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya atorga la
potestat a la UAB perquè aboni voluntàriament les millores reconegudes a l’article 53.2 del VI Conveni
col·lectiu als treballadors amb sentència ferma desestimatòria i atesos els principis d’igualtat i de no
discriminació.
Vist que la Comissió d’Economia i d’Organització en sessió de 14 de setembre de 2017 ha informat
favorablement pel que fa als criteris d’execució de la sentència 865/2016 del Tribunal Suprem.
Vist l'article 3, lletra d) del Reglament del Consell de Govern segons redacció donada per l’acord de 10 de
desembre de 2013, pel que fa a les competències de l’esmentat òrgan relatives a la planificació en matèria
econòmica i financera i les directrius generals sobre organització de l'administració universitària i dels recursos
humans.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector d’Economia i de Campus, el
Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER. Aprovar els criteris següents pel que fa l’execució de la sentència 865/2016 del Tribunal Suprem:
a)
Que els treballadors que es van jubilar entre el 24.3.2012 i 8.7.2012 tenen dret a la millora en el
termes regulats per l’article 53.2 del VI Conveni Col·lectiu esmentat.
b)
Que atesos els principis d’igualtat i no discriminació aplicable als treballadors afectats pel VI Conveni
Col·lectiu, la UAB abonarà als treballadors amb sentència ferma desestimatòria les millores regulades a l’article
53.2 de l’esmentat Conveni en els mateixos termes i condicions que a la resta de treballadors de Universitat.
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c)
Que els treballadors que es jubilin voluntàriament tenen dret a percebre la millora regulada a l’article
53.2 del VI Conveni Col·lectiu sempre i quan complexin amb els requisits que exigeix l’esmentat article.
d)
El dret a percebre les millores regulades a l’article 53.2 del VI Conveni Col·lectiu en els supòsits de
jubilació parcial es meritarà quan el treballador afectat compleixi l’edat legal de 65 anys.
SEGON. Elevar aquest acord al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències.
TERCER. Encarregar al gerent l'execució i el seguiment d’aquests acords.
Acord 82/2017, de 27 de setembre, del Consell de Govern
Vist l’article 19 de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2017 que
estableix una taxa addicional per a la regularització de places interines ocupades durant tres anys com a mínim
a 31 de desembre de 2016.
Vist l’apartat 2 de de l'article 70 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, que 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 2017.
Atès que el càlcul de la taxa addicional per l’estabilització d’ocupació temporal per al 2017 prevista en
l’esmentat article 19 de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat del 2017, comunicada a la Direcció General
d’Universitats de la Generalitat de Catalunya en funció de les places que han estat ocupades amb caràcter interí
durant els tres darrers anys i fins el 31 de desembre de 2016, ascendeix a 13 places de professor titular
d’universitat i 60 places de personal docent laboral, amb la categoria d’agregat que, per aplicació del 90% de la
taxa addicional, correspon a l’oferta d’ocupació pública addicional, un total de 12 places de professor titular
d’universitat i 54 places de professor agregat.
Vist l’article 3 d) del Reglament del Consell de Govern que preveu que és competència del Consell de Govern
regular els assumptes objecte de la seva competència pel que fa, i entre d’altres, a les directrius generals sobre
organització de l’administració universitària i dels recursos humans.
Atès que la Comissió de Personal Acadèmic sotmetrà en data 20 de setembre de 2017 a informe favorable
l’oferta d’ocupació pública addicional de Personal Docent i Investigador per a l’any 2017.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Personal Acadèmic, el
Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar l’oferta d’ocupació pública addicional de Personal Docent i Investigador per a l’any 2017, de
conformitat amb l’annex adjunt. [Document]
SEGON.- Ordenar la seva publicació al butlletí oficial corresponent.
TERCER.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l’execució i el seguiment d’aquests acords.
Acord 83/2017, de 27 de setembre, del Consell de Govern
Vista la petició de creació de títols de grau i després de revisada la documentació justificativa corresponent que
acredita que les propostes reuneixen els requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus de títols.
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general.
Vist el que disposa l'article 64.e dels Estatuts de la UAB sobre la creació de títols universitaris oficials.
Vist el que disposa el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels
ensenyaments universitaris oficials.
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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 26 de gener de 2017, 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 corresponents als estudis de primer
cicle.
Atès que la proposta de creació de títols de grau va ser informada favorablement a la sessió de la Comissió
d’Afers Acadèmics de 19 de setembre de 2017.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de
Qualitat, el Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la creació dels títols de grau següents:
-

Enginyeria de Dades
Matemàtiques, Computació i Intel·ligència de Dades
Relacions Internacionals

SEGON.- Elevar l'aprovació de la creació dels títols de grau al Consell Social per tal que exerceixi les seves
competències.
TERCER.- Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment de l’acord
primer.
QUART.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius.
Acord 84/2017, de 27 de setembre, del Consell de Govern
Vista la petició de creació de títols de màster universitari i després de revisada la documentació justificativa
corresponent que acredita que les propostes reuneixen els requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest
tipus de títols.
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general.
Vist el que disposa l'article 64.e dels Estatuts de la UAB sobre la creació de títols universitaris oficials.
Vist l'article 226 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat
amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011, sobre la creació
de títols de màster universitari.
Vist l'article 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 26 de gener de 2017, pel que fa
a les competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que
haurà d'aprovar el Consell de Govern sobre la creació de títols de màsters universitaris.
Atès que la proposta de creació de títols de màster universitari va ser informada favorablement a la sessió de la
Comissió d’Afers Acadèmics de 19 de setembre de 2017.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de
Qualitat, el Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la creació dels títols de màster universitari següents:
-

Internet dels Objectes per a Salut Digital / Internet of Things for e-Health
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Traducció, Mediació i Estudis Interculturals

SEGON.- Elevar l'aprovació de la creació dels títols de màster universitari al Consell Social per tal que exerceixi
les seves competències.
TERCER.- Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment de l’acord
primer.
QUART.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius.
Acord 85/2017, de 27 de setembre, del Consell de Govern
Vista la proposta de modificació de denominació de màster universitari presentada pel centre corresponent.
Vist l’article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica
4/2007, de 12 d’abril, així com la resta de normes d’aplicació general.
Vist el que disposa l’article 64.e dels Estatuts de la UAB sobre creació de títols universitaris oficials.
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 26 de gener de 2017, pel que fa
a les competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que
haurà d’aprovar el Consell de Govern sobre la modificació de denominació de màsters universitaris.
Atès que la proposta de modificació de títol de màster universitari va ser informada favorablement a la sessió
de la Comissió d’Afers Acadèmics de 19 de setembre de 2017.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de
Qualitat, el Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la modificació del títol de màster universitari següent:
Màster universitari en Paleobiologia Evolutiva / Evolutionary Paleobiology, que passa a denominar-se
màster universitari en Paleobiologia i Registre Fòssil / Paleobiology and Fossil Record.
SEGON.- Elevar l’acord anterior al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències.
TERCER.- Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l’execució i el seguiment de l’acord
primer.
QUART.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius.
Acord 86/2017, de 27 de setembre, del Consell de Govern
Vista la proposta de creació de títols de programes de doctorat presentada pels òrgans competents.
Vist l’article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, i posteriors modificacions, així
com la resta de normes d’aplicació general.
Vist el Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat.
Vist l’article 334 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat
amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011 i les seves
posteriors modificacions, sobre la creació i modificació de títols de programes de doctorat.
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Vist l'article 14.3.c) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, segons la redacció donada per l’acord del Consell de Govern de data 14 de juliol de 2016, pel que fa
a les competències de la Comissió de Doctorat, que estableix que li correspon informar les propostes que haurà
d’aprovar el Consell de Govern sobre creació d’ensenyaments i títols de doctorat.
Atès que la proposta de creació de títols de doctorat va ser informada favorablement a la sessió de la Comissió
de Doctorat de 15 de setembre de 2017.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Recerca i de Transferència,
el Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la creació dels títols dels programes de doctorat en:
-

Ciències de l’antiguitat i de l’edat mitjana
Turisme

SEGON.- Elevar l’aprovació de la creació de títols de doctorat al Consell Social per tal que exerceixi les seves
competències.
TERCER.- Encarregar al vicerector de Recerca i de Transferència l’execució i el seguiment de l’acord primer.
QUART.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius.
Acord 87/2017, de 27 de setembre, del Consell de Govern
Atès que en data 17 de novembre de 2010 el Consell de Govern va aprovar el text refós corresponent al
Reglament de Personal Acadèmic de la UAB el qual s’ha modificat en diverses ocasions, la darrera en data 4 de
maig de 2017.
Atesa la conveniència de modificar la regulació continguda al Títol VIè del Reglament de Personal Acadèmic pel
que fa als col·laboradors i col·laboradores de docència i recerca per tal de simplificar els procediments de
nomenament i les seves renovacions i agilitzar-los.
Vista la proposta de modificació del Reglament de Personal Acadèmic pel que fa a l’article 138.4 i a l’article
139.3.
Atès que la Comissió de Personal Acadèmic sotmetrà en data 20 de setembre de 2017 a informe favorable la
modificació dels articles 138.4 i 139.3 del Reglament de Personal Acadèmic de la UAB, de conformitat amb
l’annex adjunt.
Vist l’article 4 del Reglament del Consell de Govern que estableix que correspon a la Comissió de Personal
Acadèmic informar les propostes que han de ser discutides i, si escau, aprovades pel Consell de Govern pel que
fa a disposicions normatives en matèria de personal acadèmic.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Personal Acadèmic el Consell
de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la modificació dels articles 138.4 i 139.3 del Reglament de Personal Acadèmic de la UAB en
relació amb els col·laboradors i col·laboradores de docència i recerca, de conformitat amb l’annex adjunt.
[Document]
SEGON.- Establir la seva entrada en vigor a partir del dia següent de la seva aprovació per part del Consell de
Govern, i ordenar la seva publicació al Butlletí Oficial de la UAB.
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TERCER.- Comunicar el present acord al vicerector de Personal Acadèmic, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-lo efectiu.
Acord 88/2017, de 27 de setembre, del Consell de Govern
Vista la proposta de creació d’un Centre d’Estudis i de Recerca amb la denominació ‘Arctic Research Centre
(CER-ARCTIC)’ promogut pels doctors Françoise Breton i Níels Einarsson i presentada davant el vicerector de
Recerca i de Transferència.
Atesa la memòria que conté les finalitats, les línies d’investigació principals, la proposta d’activitats, la relació
de les persones que en formen part i un pla econòmic que justifica la capacitat d’autofinançament del CER amb
fons externs i la proposta de Reglament.
Vist l'article 16.4.b) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de juliol de 2016, pel que fa a
les competències de la Comissió d’Investigació, que estableix que li correspon informar de les propostes que
han de ser discutides i, si escau, aprovades pel Consell de Govern pel que fa a la creació d’un Centre d’Estudis i
de Recerca.
Atès l’acord de la Comissió d’investigació de data 18 de setembre de 2017 pel qual s’ha informat favorablement
la creació del ‘CER Arctic Research Centre (CER-ARCTIC)’.
Vist l’article 18 de la Normativa de la Universitat Autònoma de Barcelona en Matèria d’Investigació, en la seva
redacció donada per Acord del Consell de Govern de 19 de març de 2015 (TRI) segons el qual la constitució
d’un Centre d’Estudis i de Recerca requereix acord del Consell de Govern, prèvia proposta de la Comissió
d’Investigació.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Recerca i de Transferència,
el Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la proposta de creació d’un Centre d’Estudis i de Recerca amb la denominació ‘Arctic
Research Centre (CER-ARCTIC)’, d’acord amb la memòria (document 1) i del Reglament en els termes del
document. (document 2)
SEGON.- Encarregar el vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment d’aquests acords.
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.
Acord 89/2017, de 27 de setembre, del Consell de Govern
Vista la proposta de creació d’un Centre d’Estudis i de Recerca (CER) amb la denominació ‘Dones i Drets’
promogut per la doctora Maria Jesús Espuny Tomás presentada davant el vicerector de Recerca i de
Transferència.
Atesa la memòria que conté les finalitats, les línies d’investigació principals, la proposta d’activitats, la relació
de les persones que en formen part i un pla econòmic que justifica la capacitat d’autofinançament del CER amb
fons externs i la proposta de Reglament.
Vist l'article 16.4.b) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de juliol de 2016, pel que fa a
les competències de la Comissió d’Investigació, que estableix que li correspon informar de les propostes que
han de ser discutides i, si escau, aprovades pel Consell de Govern pel que fa a la creació d’un Centre d’Estudis i
de Recerca.
Atès l’acord de la Comissió d’investigació de data 18 de setembre de 2017 pel qual s’ha informat favorablement
la creació del Centre d’Estudis i de Recerca amb la denominació ‘Dones i Drets’.
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Vist l’article 18 de la Normativa de la Universitat Autònoma de Barcelona en Matèria d’Investigació, en la seva
redacció donada per Acord del Consell de Govern de 19 de març de 2015 (TRI) segons el qual la constitució
d’un Centre d’Estudis i de Recerca requereix acord del Consell de Govern, prèvia proposta de la Comissió
d’Investigació.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Recerca i de Transferència,
el Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la proposta de creació d’un Centre d’Estudis i de Recerca amb la denominació ‘Dones i Drets’,
d’acord amb la memòria (document 1) i del Reglament en els termes del document. (document 2)
SEGON.- Encarregar el vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment d’aquests acords.
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.
Acord 90/2017, de 27 de setembre, del Consell de Govern
El Consell de Govern de la UAB va aprovar en data 29 de setembre de 2004 el Reglament del Departament de
Sanitat i d’Anatomia Animals i va ser modificat per Acord de Consell de Govern de data 18 d’abril de 2008.
En data 12 de juliol de 2017 el Consell de Departament ha aprovat la proposta de modificació de l’esmentat
Reglament. Els canvis principals afecten al sistema de funcionament dels seus òrgans col·legiats i també s’han
incorporat competències assignades per d'altres normatives al Consell de Departament i al director o directora
del departament.
El projecte de modificació del Reglament que es presenta s'ajusta al Reglament marc de facultats i escoles
universitàries, departaments i instituts universitaris d'investigació i centres de recerca propis aprovat pel
Consell de Govern de 29 de gener de 2004, modificat pels acords de 29 d'abril de 2004, 2 d'octubre de 2008,
25 d’abril de 2012 i 17 de juliol de 2013, als Estatuts de la UAB i a la resta de normativa vigent.
D'acord amb l'article 64 dels Estatuts de la UAB correspon al Consell de Govern ratificar la modificació del
Reglament del Departament de Sanitat i d’Anatomia Animals aprovada pel Consell de Departament.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del Consell de Departament de
d’Anatomia Animals el Consell de Govern ha adoptat els següents

Sanitat i

ACORDS
PRIMER. Ratificar la modificació del Reglament del Departament de Sanitat i d’Anatomia Animals de la UAB en
els termes que s’annexen. [Document]
SEGON. Establir la seva entrada en vigor a partir del dia següent de la seva ratificació per part del Consell de
Govern, i ordenar la seva publicació al Butlletí Oficial de la UAB.
TERCER. Comunicar el present acord al Departament de Sanitat i d’Anatomia Animals.
Acord 91/2017, de 27 de setembre, del Consell de Govern
El Consell de Govern de la UAB va aprovar en data 10 de novembre de 2004 el Reglament del Departament de
Pedagogia Aplicada.
En data 24 de maig de 2017 el Consell de Departament ha aprovat la proposta de modificació de l’esmentat
Reglament. Els canvis principals afecten al sistema de funcionament dels seus òrgans col·legiats i també s’han
incorporat competències assignades per d'altres normatives al Consell de Departament i al director o directora
del departament.
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El projecte de modificació del Reglament que es presenta s'ajusta al Reglament marc de facultats i escoles
universitàries, departaments i instituts universitaris d'investigació i centres de recerca propis aprovat pel
Consell de Govern de 29 de gener de 2004, modificat pels acords de 29 d'abril de 2004, 2 d'octubre de 2008,
25 d’abril de 2012 i 17 de juliol de 2013, als Estatuts de la UAB i a la resta de normativa vigent.
D'acord amb l'article 64 dels Estatuts de la UAB correspon al Consell de Govern ratificar la modificació del
Reglament del Departament de Pedagogia Aplicada aprovada pel Consell de Departament.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del Consell de Departament de Pedagogia
Aplicada, el Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER. Ratificar la modificació del Reglament del Departament de Pedagogia Aplicada de la UAB en els termes
que s’annexen. [Document]
SEGON. Establir la seva entrada en vigor a partir del dia següent de la seva ratificació per part del Consell de
Govern, i ordenar la seva publicació al Butlletí Oficial de la UAB.
TERCER. Comunicar el present acord al Departament de Pedagogia Aplicada.
Acord 92/2017, de 27 de setembre, del Consell de Govern
L’article 66.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, modificada per la Llei Orgànica
4/2007, de 12 d'abril, estableix que les reclamacions presentades contra les propostes de les comissions dels
concursos d’accés seran valorades per una comissió formada per set catedràtic d’universitat pertanyents a
diversos àmbits del coneixement, designats en la manera que estableixin els estatuts, amb ampla experiència
docent i investigadora.
En aquest sentit l’article 137.2 dels Estatuts de la UAB i l’article 50 del Reglament de Personal Acadèmic,
estableix que la Comissió de Reclamacions està formada per set catedràtics d'universitat, de diverses àrees de
coneixement amb àmplia experiència docent i investigadora, designats pel Consell de Govern per un període de
quatre anys entre els professors en actiu dels diversos camps científics.
Finalment, l’article 50.3 del Reglament del Personal Acadèmic també disposa que la Comissió de Reclamacions
és presidida pel catedràtic o catedràtica que tingui més antiguitat i exerceix les funcions de secretari o
secretària el catedràtic o catedràtica amb menys antiguitat.
Atès que el Consell de Govern en data 5 de juny de 2013 va procedir al nomenament dels membres de la
Comissió de Reclamacions, correspon ara procedir a la renovació de la composició d’aquesta Comissió.
La proposta de composició de la Comissió de Reclamacions que presenta l’Equip de Govern consta en el
document adjunt.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de l’Equip de Govern, el Consell de Govern ha
adoptat els següents
ACORDS
Primer.- Nomenar, per un període de quatre anys, els membres de la Comissió de Reclamacions que tot seguit
s’indiquen:
Titulars:
Jordi Barbé Garcia
Mariano Domingo Álvarez (President)
Carolina Gala Durán (Secretària)
Dolores Jaraquemada Pérez de Guzmán
Jordi Massó Carreras
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Carme Molinero Ruiz
Rosa Maria Ortuño Mingarro
Suplents:
Montserrat Pallarès Barberà
Santiago Maspoch Andrés
Segon.- Encarregar a la secretària general i al vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment
d'aquest acord.
Tercer.- Comunicar el present acord a les persones interessades.
Acord 93/2017, de 27 de setembre, del Consell de Govern
D’acord amb el que estableixen els Estatuts de la UAB i el Reglament Electoral de la UAB, la Junta Electoral
General té com a principals competències l’aplicació i la interpretació de les normes que regeixen els processos
electorals a la UAB; la proclamació de la llista definitiva de candidats en les eleccions de rector i de Claustre,
així com els resultats definitius de l’elecció i dels candidats electes; i la resolució de reclamacions o
impugnacions referents al procés o als resultats electorals.
La Junta Electoral General, d’acord amb l’article 201 dels Estatuts de la UAB i de l’article 8 del Reglament
Electoral de la UAB, està formada per cinc membres i els seus respectius suplents: secretari/a general, un
professor funcionari, un professor contractat, un estudiant i un membre del personal d’administració i serveis,
elegits pel Consell de Govern per a un període de quatre anys. Un del professors ha de pertànyer a l’àmbit del
Dret o la Ciència Política.
Atès que cal actualitzar la composició de la Junta Electoral General, excepte pel que fa al membre titular en
representació del professorat contractat que va ser escollit en data 10 de març de 2016.
Vist que s’ha obert el termini de presentació de candidatures fins el dia 26 de setembre de 2017. Per tal que els
membres del Consell de Govern puguin conèixer les candidatures presentades, s’ha habilitat una pàgina de
consulta.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, el Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Elegir els membres de la Junta Electoral General de la UAB següents::
Eva Anduiza Perea professora funcionària titular i Antoni Roig Batalla professor funcionari suplent.
Nuria Culubret Baile estudiant titular i Jordi Gómez Campos estudiant suplent.
Luis Bradineras Lis representant del personal d’administració i serveis titular i Antonio Manrique Mata
representant del personal d’administració i serveis suplent
SEGON.- Comunicar el resultat de la votació a les persones que resultin escollides.
TERCER.- Publicar el resultat de la votació a la Intranet de la UAB.
Acord 94/2017, de 27 de setembre, del Consell de Govern
El Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
Aprovar l’adhesió de la UAB al Pacte Nacional pel Referèndum [Document]
Acord 95/2017, de 27 de setembre, del Consell de Govern
Vist l’informe de la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona tramès per la mateixa Fundació.
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Atès que, per tal de donar compliment a l’obligació de la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona de retre
comptes davant la UAB, es presenta al Consell de Govern la memòria corresponent.
Ates que el Consell de Govern és l’òrgan suprem de govern col·legiat de la Universitat i, com a tal, estableix les
seves línies estratègiques i programàtiques per la qual cosa ha d’estar assabentat de les activitats de les
entitats instrumentals creades per la Universitat.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, el Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
Donar-se per assabentat de l’informe de la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona.
Acord 96/2017, de 27 de setembre, del Consell de Govern
Vist l’informe de la Fundació Parc de Recerca UAB (PRUAB) tramès per la mateixa Fundació.
Atès que, per tal de donar compliment a l’obligació del Parc de Recerca UAB de retre comptes davant la UAB, es
presenta al Consell de Govern la memòria corresponent.
Ates que el Consell de Govern és l’òrgan suprem de govern col·legiat de la Universitat i, com a tal, estableix les
seves línies estratègiques i programàtiques per la qual cosa ha d’estar assabentat de les activitats de les
entitats instrumentals creades per la Universitat.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, el Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
Donar-se per assabentat de l’informe de la Fundació Parc de Recerca UAB.
Acord 97/2017, de 27 de setembre, del Consell de Govern
Atès que, en data 29 de febrer de 2016, la Fundació UAB, accionista únic de WABBIT SOLUTIONS, S.L.
Unipersonal, va acordar la dissolució de la companyia facultant al liquidador, a l’efecte designat, a formalitzar
la cessió global d’actius i passius a la Fundació UAB dins el termini indicat.
Atès que en virtut dels acords núm. 59/2016, de 14 de juliol, del Consell de Govern i PLE 47/2016, de 20 de
juliol, del Consell Social, es va ‘Aprovar la dissolució de la societat Wabbit Solutions SL, ratificant els acords del
Patronat de la Fundació Autònoma de Barcelona de 29 de febrer de 2016, i de la Junta General de Wabbit
Solutions SL de 29 de febrer de 2016’.
Atès que el Patronat de la Fundació UAB de 26 de juny de 2017, en execució dels anteriors acords, va acordar
(i) l’aprovació del balanç de cessió global de l’actiu i passiu a favor de la FUNDACIÓ UNIVERSITAT AUTÒNOMA
DE BARCELONA, tancat a 31 de desembre de 2016; (ii) l’aprovació del projecte de cessió global de l’actiu i
passiu, elaborat per la liquidadora única sobre la cessió global d’actiu i passiu a favor de la FUNDACIÓ
UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA; (iii) l’aprovació de l’informe elaborat per la liquidadora única de
cessió global de l’actiu i passiu a favor de la FUNDACIÓ UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA; i (iv) la
liquidació i conseqüentment l’extinció de WABBIT SOLUTIONS, S.L. Unipersonal, mitjançant l’aprovació
incondicional de la cessió global de l’actiu i passiu a favor de la FUNDACIÓ UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE
BARCELONA.
Vist l'article 88.e) de la llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya en relació amb l’article 64.t)
dels estatuts de la UAB, és competència del Consell de Govern proposar al Consell Social, per la seva aprovació,
l’extinció d’entitats jurídiques per la promoció i desenvolupament dels fins de la Universitat.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
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Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector d’Economia i de Campus, el
Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la liquidació i conseqüentment l’extinció de WABBIT SOLUTIONS, S.L. Unipersonal,
mitjançant l’aprovació incondicional de la cessió global de l’actiu i passiu a favor de la FUNDACIÓ UNIVERSITAT
AUTÒNOMA DE BARCELONA en el marc de la Ley 3/2009 de 3 de abril, de modificaciones estructurales de las
Sociedades de Capital, amb subrogació en tots els drets i obligacions de la entitat extingida, amb efectes a
partir del dia 1 de gener de 2017 i, d’acord amb el Projecte de cessió global d’actiu i passiu i segons l’Informe
de la liquidadora única, ratificant l’acord del patronat de la Fundació de 26 de juny de 2017.
SEGON.- Elevar aquest acord al Consell Social per a la seva aprovació, si escau.
TERCER.- Encarregar al vicerector d’Economia i de Campus l'execució i el seguiment de l'acord primer.
QUART.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Economia, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius i a la societat WABBIT SOLUTIONS, S.L. Unipersonal.
Acord 98/2017, de 27 de setembre, del Consell de Govern
D’acord amb la Resolució EMC/29651/2016, de 23 de desembre, per la qual es dóna publicitat al procediment i
als terminis de presentació de les sol·licituds d'avaluació de l'activitat investigadora del personal docent i
investigador funcionari i contractat, per a períodes que hagin finalitzat com a màxim el 31 de desembre de
2016.
Vistes les certificacions emeses per AQU Catalunya referents als complements retributius addicionals per mèrits
de recerca del personal docent i investigador funcionari que han estat acceptats.
L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) és competent per a
l’avaluació dels mèrits de recerca dels professorat universitari, mitjançant les seves comissions avaluadores de
la Comissió d’Avaluació de la Recerca. També s’encarrega de notificar el resultat de l’avaluació a les persones
interessades d’acord amb el procediment establert i comunica a cada universitat les avaluacions favorables
obtingudes pel professorat respectiu, per tal que el Consell de Govern pugui formular la proposta d’assignació al
Consell Social.
El Decret 405/2006, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les retribucions addicionals del personal docent i
investigador funcionari i contractat de les universitats públiques de Catalunya, en el seu article 7 estableix que
un cop certificada l'avaluació per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, ho
traslladarà al Consell de Govern de la Universitat per tal que pugui formular la proposta d'assignació al Consell
Social.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Personal Acadèmic, el
Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Assumir la proposta tramesa per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya de
complements retributius addicionals autonòmics per mèrits de recerca per al professorat contractat de la UAB
que han obtingut avaluació positiva, en els termes que es recullen en els annexos. [Document]
SEGON.- Elevar aquest acord al Consell Social per tal que exerceixen les seves competències.
TERCER.- Comunicar el present acord a l'Àrea de Personal Acadèmic, Investigador en Formació i de Suport a la
Recerca, per tal que portin a termes les mesures necessàries per a fer-lo efectiu.
QUART.- Encarregar el vicerector de Personal Acadèmic i el gerent que facin el seguiment de l'acompliment
d'aquest acord.
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Acord 99/2017, de 27 de setembre, del Consell de Govern
Vista la proposta del vicerector de Recerca i de Transferència de nomenar al senyor Vicente Martínez Perea com
a membre de la Comissió d’Ètica en Experimentació Animal i Humana (CEEAH) i del Comitè Ètic
d’Experimentació Animal (CEEA) a instància del seu president, doctor José Luis Molina González.
Vist els articles 4 i 4 bis 2 del Reglament de la Comissió d’Ètica en l’Experimentació Animal i Humana de la UAB,
aprovat per acord del Consell de Govern de 25 de gener de 2001 per la qual s’atorga al Consell de Govern la
competència per designar els membres d’aquest òrgan col·legiat.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Recerca i de Transferència,
el Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar el nomenament del senyor Vicente Martínez Perea com a membre de la Comissió d’Ètica en
Experimentació Animal i Humana (CEEAH) i el comitè Ètic d’Experimentació Animal (CEEA).
SEGON.-

Encarregar el vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment d’aquests acords.

TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca i al president de la Comissió d’Ètica en
Experimentació Animal i Humana (CEEAH) i el comitè Ètic d’Experimentació Animal, per tal que portin a terme
les mesures necessàries per a fer-los efectius.

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

Acord 059/2017, de 19 de setembre de 2017 , Comissió d'Afers Acadèmics
Aprovació de l'acta de la darrera sessió.

ACORDS
Aprovar l'acta de la sessió del dia 4 de juliol de 2017. [Document]
Acord 060/2017, de 19 de setembre de 2017 , Comissió d'Afers Acadèmics
Creació de títols de grau.
Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat de creació de títols de Grau que han
estat presentades 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 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 26 de gener de 2017, 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 corresponents als estudis de primer
cicle.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
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ACORDS
PRIMER.- Informar favorablement la creació dels títols de grau.
SEGON.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació.
Punt 3.2. Aprovació de memòries de grau.
Acord 061/2017, de 19 de setembre de 2017 , Comissió d'Afers Acadèmics
Vistes les propostes de memòries de grau presentades pels centres corresponents, i després de revisada la
documentació justificativa corresponent que acredita que les propostes reuneixen els requisits exigits 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 12 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 Grau.
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 26 de gener de 2017, 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 primer cicle que condueixen a l’obtenció de títols
oficials 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, les memòries dels graus, condicionat a l’aprovació dels
títols corresponents pels òrgans competents:
•
•
•
•
•
•
•

Enginyeria de Dades document modificat
Estudis de Gènere
Estudis Globals en Economia i Empresa / Global Studies in Economics and Business
Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles document modificat
Història, Política i Economia / History, Politics and Economics
Matemàtiques, Computació i Intel·ligència de Dades
Relacions Internacionals

SEGON.- Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment d’aquests
acords.
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius.
Punt 3.3. Modificació de memòries de grau.
Acord 062/2017, de 19 de setembre de 2017 , Comissió d'Afers Acadèmics
Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat de modificació d’una memòria de títol
de grau que ha estat presentada pel centre corresponent.
Atès la necessitat de modificar la memòria del títol de Grau que es presenta, per tal d’adequar-la a les
necessitats actuals.
Vist l’article 28 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments
universitaris oficials, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, que regula la modificació dels plans
d’estudis conduents a l’obtenció de títols oficials ja verificats.
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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 26 de gener de 2017, 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 primer cicle que condueixen a l’obtenció de títols
oficials 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 modificació de la memòria del títol de Grau següent:
•

Informàtica i serveis

SEGON.- Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i Qualitat l'execució i el seguiment d’aquests
acords.
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius.
Punt 4.1. Creació de títols de màster universitari.
Acord 063/2017, de 19 de setembre de 2017 , Comissió d'Afers Acadèmics
Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat de creació de títols de Màster
Universitari que han estat presentades 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.
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 26 de gener de 2017, 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 la creació dels títols de màster universitari .
SEGON.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació.
Punt 4.2. Modificació de títols de màster universitari.
Acord 064/2017, de 19 de setembre de 2017 , Comissió d'Afers Acadèmics
Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat de modificació d’un títol de Màster
Universitari que ha estat presentada pel centre corresponent.
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 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 26 de gener de 2017, pel que fa
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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 modificació d’ensenyaments i títols corresponents als estudis de
segon cicle.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
PRIMER.- Informar favorablement la modificació de títols de màster universitari.
SEGON.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació.
Punt 4.3. Modificació de memòries de màster universitari.
Acord 065/2017, de 19 de setembre de 2017 , Comissió d'Afers Acadèmics
Vistes les propostes d’aprovació de memòries de màster universitari presentades pels centres corresponents, i
després de revisada la documentació justificativa corresponent que acredita que les propostes reuneixen els
requisits exigits 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 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 26 de gener de 2017, 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, les memòries de màsters universitaris , condicionat a
l’aprovació dels títols corresponents pels òrgans competents:
•
Internet dels Objectes per a Salut Digital / Internet of Things for e-Health
•
Traducció, Mediació i Estudis Interculturals
SEGON.- Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment d’aquests
acords.
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius.
Punt 5. Aprovació d’autoinformes d’acreditació: Escola Doctor Robert.
Acord 066/2017, de 19 de setembre de 2017 , Comissió d'Afers Acadèmics
Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat, d’aprovació de l’autoinforme per al
procés d’acreditació de les titulacions del centre.
Atès que per a dur a terme aquest procés es requereix de l’elaboració d’un autoinforme per part del centre a
acreditar, i atès que tal com s’estableix en el procés definit per l’AQU, forma part de la documentació que s’ha
de lliurar i que s’avalua per part d’una comissió externa, amb l’objectiu d’obtenir l’informe definitiu d’acreditació
favorable que permeti la continuïtat de la impartició de les titulacions.
Vist l’article 27 bis del Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels
ensenyaments universitaris oficials, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, que regula la renovació
de l’acreditació dels títols universitaris oficials.
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 26 de gener de 2017, pel que fa a les
competències de la Comissió d’Afers Acadèmics.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
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ACORDS
PRIMER.- Aprovar l’autoinforme per al procés d’acreditació de les titulacions del centre següent:
·
Escola Doctor Robert
SEGON.- Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment d’aquests
acords.
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius.
Punt 6.3. Informació sobre nous cursos d'especialització.
Acord 067/2017, de 19 de setembre de 2017 , 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 les propostes reuneixen els requisits
exigits per la UAB per a la seva aprovació.
Atesa la necessitat d’implementar les propostes que es presenten per tal de satisfer la demanda d’aquests
estudis.
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general.
Vist l’article 305 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat
amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011 i les seves
posteriors modificacions, sobre les propostes de cursos d’especialització.
Vist l’article 306 de l’esmentada normativa, que estableix que les propostes de cursos d’especialització són
aprovades per la Direcció de l’Escola de Postgrau 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.- Donar-se per assabentat de l’aprovació del curs d’especialització . [Document]
SEGON.- Encarregar a la directora de l’Escola de Postgrau i de la formació contínua 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.

I.3.2. Comissió de Doctorat
[tornar a l’índex]

Punt 1. Aprovació de l’acta de la darrera sessió.
Acord 010/2017, de 15 de setembre de 2017 , Comissió de Doctorat

ACORDS
Aprovar l'acta de la sessió de 15 de juny de 2017. Document
Punt 4. Creació de títols de programes de doctorat.
Acord 011/2017, de 15 de setembre de 2017 , Comissió de Doctorat
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Vistes les propostes de creació de nous estudis de doctorat de conformitat amb el Reial Decret 99/2011
presentades pels òrgans corresponents, i després de revisada la documentació justificativa que acredita que les
propostes reuneixen els requisits exigits per a la seva aprovació.
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 13 d’abril, així com la resta de normes d’aplicació general.
Vist el Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat.
Vist l’article 334 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat
amb el Reial Decret 1993/2007, 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 doctorat.
Vist l’article 14.3c 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 26 de gener de 2017, pel que fa a
les competències de la Comissió de Doctorat, que estableix que li correspon informar les propostes que haurà
d’aprovar el Consell de Govern sobre creació d’ensenyaments i títols de doctorat
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
PRIMER.- Informar favorablement la creació dels títol de doctorat següents:
-

Ciències de l’antiguitat i de l’edat mitjana
Turisme

SEGON.- Elevar aquest acord al Consell de Govern perquè l’aprovi, si escau.
Punt 5. Aprovació de memòries de programes de doctorat.
Acord 012/2017, de 15 de setembre de 2017 , Comissió de Doctorat
Vistes les propostes de memòries de programes de doctorat presentades pels òrgans corresponents, i després
de revisada la documentació justificativa que acredita que les propostes reuneixen els requisits exigits 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 el Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat, que
estableix les directrius per a la verificació, seguiment i renovació dels programes de doctorat
Vist l’article 14.2a 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 Doctorat, que estableix que li correspon aprovar la documentació per a la
verificació i acreditació dels estudis de doctorat i informar-ne al Consell Social, així com les modificacions
derivades de la seva aplicació.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, les memòries dels programes de doctorat següents:
•
•

Ciències de l’antiguitat i de l’edat mitjana
Turisme

SEGON.- Encarregar al vicerector de Recerca i de Transferència l’execució i el seguiment d’aquests acords
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TERCER.- Comunicar aquests acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius
Punt 6. Modificació de memòries de programes de doctorat.
Acord 013/2017, de 15 de setembre de 2017 , Comissió de Doctorat
Vista la proposta del vicerector de Recerca i de Transferència de modificació de memòries de programes de
doctorat presentades pels respectius coordinadors de programa.
Atesa la necessitat de modificar les memòries de programes de doctorat que es presenten, per tal d’adequar-les
a les necessitats actuals.
Vist l’article del Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, que regula els ensenyaments oficials de doctorat, que
estableix les directrius per a la verificació, seguiment i renovació dels programes de doctorat.
Vist l'article 14.2.a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 26 de gener de 2017, pel que fa
a les competències de la Comissió de Doctorat, que estableix que li correspon aprovar la documentació per a la
verificació i acreditació dels estudis de doctorat i informar-ne al Consell Social, així com aprovar les
modificacions derivades de la seva aplicació.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la modificació de memòries dels programes de doctorat
següents:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aqüicultura
Anàlisi econòmica
Biologia i biotecnologia vegetal
Ciència dels aliments
Ciència de materials
Creació i gestió d’empreses / IDEM, doctorate in Entrepreneurship and Management
Demografia
Ecologia terrestre
Filologia anglesa
Història de la ciència
Medicina i sanitat animals
Neurociències
Psicologia clínica de la salut
Traducció i estudis interculturals

SEGON.- Encarregar al vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment d’aquests acords.
TERCER.- Comunicar aquests acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius.
Punt 7. Informe de seguiment dels programes de doctorat 2015-2016 de l'Escola de Doctorat.
Acord 014/2017, de 15 de setembre de 2017 , Comissió de Doctorat
Vista la proposta del vicerector de Recerca i de Transferència d’aprovació de l’informe de seguiment de l’Escola
de Doctorat sobre els programes de doctorat 2015-2016.
Vist el capítol VI del Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels
ensenyaments universitaris oficials, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, que regula la verificació
i acreditació dels títols universitaris oficials.
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Vist l’article 10 del Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, que regula els ensenyaments oficials de doctorat,
sobre la verificació, seguiment i renovació de l’acreditació dels programes de doctorat.
Vista la “Guia per al seguiment dels programes de doctorat” elaborada per l’Agencia per a la Qualitat del
Sistema Universitari de Catalunya (AQU).
Vist l'article 14.2.a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 26 de gener de 2017, pel que fa
a les competències de la Comissió de Doctorat, que estableix que li correspon aprovar la documentació per a la
verificació i acreditació dels estudis de doctorat i informar-ne al Consell Social, així com aprovar les
modificacions derivades de la seva aplicació.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, l’informe de seguiment de l’Escola de Doctorat sobre
els programes de doctorat 2015-2016. Document
SEGON.- Encarregar al vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment d’aquests acords.
TERCER.- Comunicar aquests acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius.

I.3.3. Comissió d’Economia i d’Organització
[tornar a l’índex]

Punt 1. Aprovació de l’acta de la darrera sessió.
Acord 041/2017, de 14 de setembre de 2017 , Comissió d'Economia i d'Organització

ACORDS
Aprovar l'acta de la sessió de 30 de juny de 2017 [Document]
Punt 3. Resolució de la convocatòria per a l’adquisició i renovació d’equipament de laboratoris i
altres espais docents especialitzats per a l’any 2017.
Acord 042/2017, de 14 de setembre de 2017 , Comissió d'Economia i d'Organització
Vista la convocatòria per a l’adquisició i renovació d’equipament de laboratoris i altres espais docents
especialitzats per a la docència de grau i de màster universitari per a l’any 2017, aprovada per la Comissió
d’Economia i d’Organització el 31 de maig de 2017, amb una dotació de 200.000 euros.
Vist que a l’esmentada convocatòria s’estableixen dues línies prioritàries d’actuació, entre les quals s’han de
distribuir els recursos d’acord amb els percentatges que s’indiquen tot seguit:
1. Adquisició o renovació d’equipament destinat a laboratoris d’ús exclusivament docent (85%).
2. Adquisició o renovació de software amb finalitats docents (15%).
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, segons la redacció donada per l’Acord de Consell de Govern 26 de gener de 2017, pel que fa
a les competències de la Comissió d’Economia i d’Organització en matèria en matèria econòmica i en matèria
d'administració i organització.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
“PRIMER.
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1. Aprovar la resolució de la convocatòria per a l’adquisició i renovació d’equipament destinat a laboratoris d’us
exclusiu docent en els termes següents i segons detall que s’annexa:

FACULTAT / ESCOLA
Biociències
Ciències
Ciències de la Comunicació
Ciències de l'Educació
Economia i Empresa
Filosofia i Lletres
Medicina
Psicologia
Traducció i Interpretació
Veterinària
Enginyeria

LÍNIA 1
85%= 170.000€
IMPORT TOTAL DE IMPORT
IMPORT ASSIGNAT
LA INVERSIÓ
SOL·LICITAT
61.258,73 €
45.944,05 €
24.470,62 €
81.132,00 €
42.245,43 €
26.347,90 €
52.282,77 €
41.826,22 €
18.781,11 €
32.993,29 €
24.744,97 €
8.765,57 €
10.813,00 €
6.576,93 €
6.576,93 €
10.255,54 €
7.691,66 €
7.691,66 €
65.170,23 €
49.301,28 €
11.713,17 €
11.360,96 €
8.520,54 €
8.520,54 €
28.544,37 €
21.408,28 €
5.900,77 €
64.983,86 €
49.714,10 €
25.585,10 €
84.536,00 €
48.596,00 €
25.646,63 €
346.569,45 €
503.330,75 €
170.000,00 €

2. Obrir un període perquè els membres puguin formular les al·legacions que estimin oportunes fins a les 24
hores del dimarts dia 26 de setembre de 2017.
Un cop finalitzat el termini sense que se n’hagi rebut cap s’entendrà aprovada la proposta de distribució en els
termes exposats en l’apartat anterior. Les al·legacions s’hauran de tramitar exclusivament a través de la
adreça institucional de correu electrònic del vicerectorat d’Economia i Campus (vr.economia.campus@uab.cat).
SEGON. Aprovar la resolució de la convocatòria per a l’adquisició o renovació de software amb finalitats
docents, adjudicant els següents imports.

FACULTAT / ESCOLA
Biociències
Ciències
Ciències de la Comunicació
Ciències de l'Educació
Economia i Empresa
Filosofia i Lletres
Medicina
Psicologia
Traducció i Interpretació
Veterinària
Enginyeria

LÍNIA 2
15%= 30.000€
IMPORT TOTAL DE IMPORT
LA INVERSIÓ
SOL·LICITAT

IMPORT ASSIGNAT

25.120,00 €

7.417,94 €

1.950,00 €
11.834,68 €
4.808,95 €
3.980,48 €

1.186,07
8.876,01
3.425,90
2.985,30

47.694,11 €

23.891,22 €

€
€
€
€

10.209,09 €
1.950,00
9.686,59
4.358,39
3.795,93

€
€
€
€

30.000,00 €

TERCER.- Fixar la data de 31 de desembre de 2017 com a termini d’execució de la despesa.
QUART.- Encarregar al vicerector d’Economia i de Campus l'execució i el seguiment d’aquests acords.
CINQUÈ.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Economia, per tal que porti a terme la distribució del
crèdit corresponent.”
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II. Que havent transcorregut el termini indicat a l’acord Primer, apartat 2, s’han presentat al·legacions segons
el procediment establert, però cap d’elles afecten a la distribució proposada, per la qual cosa s’entén aprovada
en els seus termes literals.
Punt 4. Relació dels contractes i pròrrogues pluriennals del primer semestre de 2017.
Acord 043/2017, de 14 de setembre de 2017 , Comissió d'Economia i d'Organització
Vist l’acord del Consell de Govern de 26 de gener de 2017 mitjançant el qual es va aprovar la simplificació del
procediment d’aprovació de despeses pluriennals pel que fa a l’adjudicació de contractes administratius fins a
un import màxim de 200.000€.
Vista la relació de de les licitacions amb despesa pluriennal amb un pressupost base de licitació fins a 200.000€
(IVA exclòs) corresponents al primer semestre de 2017.
Vist l’Acord de Consell de Govern de 26 de gener de 2017 pel que fa a la simplificació del procediment de
d’aprovació de despeses pluriennals
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
PRIMER. Informar favorablement la relació de licitacions amb despesa pluriennal amb un pressupost base de
licitació fins a un import màxim de 200.000€ (IVA exclòs) corresponents al primer semestre de 2017.
SEGON. Elevar aquest a acords al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències.
TERCER. Encarregar al vicerector d’Economia i de Campus l'execució i el seguiment d’aquests acords.
Punt 5. Aprovació de les modificacions de crèdit a 31 de juliol de 2017.
Acord 044/2017, de 14 de setembre de 2017 , Comissió d'Economia i d'Organització
Vista la proposta d’aprovació de les modificacions de crèdit de data 31 de juliol de 2017.
Vistos els Acords de la Comissió d’Economia i Organització de data 20 de febrer, de 21 d’abril de 2017, 31 de
maig de 2017 i 30 de juny de 2017.
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.
Vist l'article 6 de les Bases d’execució del pressupost 2017 que, pel que fa a les modificacions de crèdit, preveu
que són les alteracions de les partides pressupostàries aprovades inicialment, i que aquestes poden provenir de
transferències de crèdit entre diverses partides i articles, traspàs de crèdits entre diversos centres de cost i
traspàs de crèdit entre diversos centres de cost.
Vist l'article 10.1 lletra a) 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 26 de gener de 2017, 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 31 de juliol de 2017. [Document]
SEGON. Encarregar al gerent i a la vicegerent d’Economia l'execució i el seguiment d’aquests acords.
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Punt 6. Aplicació de la Sentència del Tribunal Suprem en relació a la millora regulada a l’article 53
del VI Conveni Col·lectiu del PAS. PUNT AFEGIT
Acord 045/2017, de 14 de setembre de 2017 , Comissió d'Economia i d'Organització
Vista la Sentència de data 18 d’octubre de 2016 número 865/2016 de la Sala social del Tribunal Suprem
estimatòria de la demanda sobre conflicte col·lectiu mitjançant la qual declara que la disposició addicional
sisena de la Llei 5/2012, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les
estades en establiments turístics no altera els drets reconeguts que l’article 53.2 del VI Conveni Col·lectiu del
Personal d’Administració i Serveis de les Universitats Públiques catalanes atorga als treballadors del Personal
d’Administració i Serveis de la UAB que es vegin obligats a sol·licitar la jubilació al complir els 65 anys d’edat.
Vista la interlocutòria dictada en data 7 de juny de 2017 pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala
Social, interposat en incident d’execució de l’esmentada sentència va declarar el següent:
a)
Que els treballadors que es van jubilar entre el 24.3.2012 i 8.7.2012 tenen dret a la millora en el
termes regulats per l’article 53.2 del VI Conveni Col·lectiu esmentat.
b)
Que els treballadors que hagin obtingut una sentència ferma que els denegui el dret apercebre les
millores regulades a l’article 53.2 o 53.5 del VI Conveni Col·lectiu no es veuran afectats pel títol executiu
d’aquesta interlocutòria. “No obstant això, voluntàriament l’empresa pot decidir abonar aquesta indemnització”.
c)
Els treballadors que es jubilin voluntàriament tenen dret a percebre la millora regulada a l’article
53.2 del VI Conveni Col·lectiu sempre i quan complexin amb els requisits que exigeix l’esmentat article.
d)
Els treballadors que es jubilin voluntàriament abans de l’edat mínima fixada legalment per accedir a
la jubilació voluntària podran percebre de forma acumulada la indemnització regulada a l’article 53.2 i 5 del VI
Conveni Col·lectiu sempre i quan complexin amb els requisits que exigeix l’esmentat article.
e)
No es pronuncia sobre els supòsits de jubilació parcial atès que l’article 53.4 del VI Conveni Col·lectiu
no va es sotmetre a consideració de la Sala. “No obstant això, l’empresa pot decidir aplicar el principi general
consistent en què és el fet de jubilar-se el que atorga el dret i no l’edat que hi tenia el treballador.”
Atès que la part dispositiva de la interlocutòria dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya atorga la
potestat a la UAB perquè aboni voluntàriament les millores reconegudes a l’article 53.2 del VI Conveni
col·lectiu als treballadors amb sentència ferma desestimatòria i d’acord amb els principis d’igualtat i de no
discriminació.
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 26 de gener de 2017, pel que fa a les
competències de la Comissió d’Economia i d’Organització en matèria en matèria econòmica i en matèria
d'administració i organització.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
PRIMER. Informar favorablement pel que fa l’execució de la sentència 865/2016 del Tribunal Suprem
concretament reconèixer:

i

a)
Que els treballadors que es van jubilar entre el 24.3.2012 i 8.7.2012 tenen dret a la millora en el
termes regulats per l’article 53.2 del VI Conveni Col·lectiu esmentat.
b)
Que atesos els principis d’igualtat i no discriminació aplicable als treballadors afectats pel VI Conveni
Col·lectiu, la UAB abonarà als treballadors amb sentència ferma desestimatòria les millores regulades a l’article
53.2 de l’esmentat Conveni en els mateixos termes i condicions que a la resta de treballadors de Universitat.
c)
Que els treballadors que es jubilin voluntàriament tenen dret a percebre la millora regulada a l’article
53.2 del VI Conveni Col·lectiu sempre i quan complexin amb els requisits que exigeix l’esmentat article.
d)
El dret a percebre les millores regulades a l’article 53.2 del VI Conveni Col·lectiu en els supòsits de
jubilació parcial quan el treballador afectat compleixi l’edat legal de 65 anys.
SEGON.- Elevar aquest Acord al Consell de Govern i al Consell Social per tal que exerceixin les seves
competències.
TERCER.- Encarregar al gerent l'execució i el seguiment d’aquests acords.
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I.3.4. Comissió d’Investigació
[tornar a l’índex]

Acord 017/2017, de 18 de setembre de 2017 , Comissió d'Investigació

ACORDS
Aprovar l'acta de la sessió del dia 28 de juny de 2017
Acord 018/2017, de 18 de setembre de 2017 , Comissió d'Investigació
Vista la proposta del vicerector de Recerca i de Transferència.
Atesa la proximitat de la publicació de la propera convocatòria d’ajuts destinats a universitats, centres de
recerca i fundacions hospitalàries per contractar personal investigador novell per a l’any 2018 (FI-DGR).
Atès que les bases reguladores de la convocatòria estableixen que l’AGAUR ha de validar el procediment de
priorització de les institucions.
Atès que la informació de l’AGAUR respecte de la propera convocatòria ha confirmat que no hi hauran canvis
importants en la mateixa, respecte de la de l’any anterior
Atesa la proposta de criteris de priorització presentada per l’Àrea de Gestió de la Recerca (document 1).
Vist l’article 16.1.a) de la normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, aprovat per acord de data 15 de juliol de 2009, segons redacció de data 14 de juliol de 2016 segons
els quals, pel que fa a les competències de la Comissió d’Investigació, que estableix que li correspon a la
Comissió d’Investigació aprovar i resoldre les convocatòries d’ajuts de recerca.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
PRIMER.- Aprovar els criteris de priorització de les beques FI-DGR per al 2018. Document
SEGON.- Encarregar al vicerector de recerca i de transferència l'execució i el seguiment d’aquests acords.
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius
Acord 019/2017, de 18 de setembre de 2017 , Comissió d'Investigació
Vista la proposta de creació d’un Centre d’Estudis i de Recerca amb la denominació ‘Arctic Research Centre
(CER-ARCTIC)’ promogut pels doctors Françoise Breton i Níels Einarsson i presentada davant el vicerector de
Recerca i de Transferència.
Atesa la memòria que conté les finalitats, les línies d’investigació principals, la proposta d’activitats, la relació
de les persones que en formen part i un pla econòmic que demostra la capacitat d’autofinançament del CER
amb fons externs (document 1) i la proposta de Reglament (document 2).
Vist l’article 18 de la Normativa de la Universitat Autònoma de Barcelona en Matèria d’Investigació, en la seva
redacció donada per Acord del Consell de Govern de 19 de març de 2015 (TRI) segons el qual la constitució
d’un Centre d’Estudis i de Recerca requereix acord del Consell de Govern, prèvia proposta de la Comissió
d’Investigació.
Vist l'article 16.4.b) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de juliol de 2016, pel que fa a
les competències de la Comissió d’Investigació, que estableix que li correspon informar de les propostes que
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han de ser discutides i, si escau, aprovades pel Consell de Govern pel que fa a la creació d’un Centre d’Estudis i
de Recerca.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
PRIMER.- Informar favorablement la proposta de creació d’un Centre d’Estudis i de Recerca amb la denominació
‘Arctic Research Centre (CER-ARCTIC)’, d’acord amb la memòria i del Reglament .
SEGON.- Elevar aquesta al Consell de Govern per tal que exerceixi les seves competències.
TERCER.- Encarregar el vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment d’aquests acords.
QUART.- Comunicar els presents acords al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.
Acord 020/2017, de 18 de setembre de 2017 , Comissió d'Investigació
Vista la proposta de creació d’un Centre d’Estudis i de Recerca amb la denominació ‘Dones i Drets’ promogut
per la doctora Maria Jesús Espuny Tomás presentada davant el vicerector de Recerca i de Transferència.
Atesa la memòria que conté les finalitats, les línies d’investigació principals, la proposta d’activitats, la relació
de les persones que en formen part i un pla econòmic que demostra la capacitat d’autofinançament del CER
amb fons externs (document 1) i la proposta de Reglament (document 2).
Vist l’article 18 de la Normativa de la Universitat Autònoma de Barcelona en Matèria d’Investigació, en la seva
redacció donada per Acord del Consell de Govern de 19 de març de 2015 (TRI) segons el qual la constitució
d’un Centre d’Estudis i de Recerca requereix acord del Consell de Govern, prèvia proposta de la Comissió
d’Investigació.
Vist l'article 16.4.b) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de juliol de 2016, pel que fa a
les competències de la Comissió d’Investigació, que estableix que li correspon informar de les propostes que
han de ser discutides i, si escau, aprovades pel Consell de Govern pel que fa a la creació d’un Centre d’Estudis i
de Recerca.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
PRIMER.- Informar favorablement la proposta de creació d’un Centre d’Estudis i de Recerca amb la denominació
‘Dones i Drets’, d’acord amb la memòria i el Reglament.
SEGON.- Elevar aquesta al Consell de Govern per tal que exerceixi les seves competències.
TERCER.- Encarregar el 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.

I.3.5. Comissió de Personal Acadèmic
[tornar a l’índex]

Acord 051/2017, de 20 de setembre de 2017 , Comissió de Personal Acadèmic

ACORDS
Aprovar les actes de les sessions de 21 de juny de 2017 i de 5 de juliol de 2017.
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Acord 052/2017, de 20 de setembre de 2017 , Comissió de Personal Acadèmic
Vist l’article 19 de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2017 que
estableix una taxa addicional per a la regularització de places interines ocupades durant tres anys com a mínim
a 31 de desembre de 2016.
Vist l’apartat 2 de de l'article 70 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, que 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 2017.
Atès que el càlcul de la taxa addicional per l’estabilització d’ocupació temporal per al 2017 prevista en
l’esmentat article 19 de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat del 2017, comunicada a la Direcció General
d’Universitats de la Generalitat de Catalunya en funció de les places que han estat ocupades amb caràcter interí
durant els tres darrers anys i fins el 31 de desembre de 2016, ascendeix a 13 places de professor titular
d’universitat i 60 places de personal docent laboral, amb la categoria d’agregat, que per aplicació del 90% de la
taxa addicional, correspon a l’oferta d’ocupació pública addicional, un total de 12 places de professor titular
d’universitat i 54 places de professor agregat.
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 addicional de Personal Docent i Investigador per a
l’any 2017, i elevar-la al Consell de Govern perquè exerceixi les seves competències.
SEGON.- Establir l’ordre de priorització de l’oferta corresponent a la taxa addicional segons l’antiguitat en el
contracte o el nomenament com a professor interí en la plaça que dóna lloc a la priorització.
TERCER. Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d'aquests acords.
Acord 053/2017, de 20 de setembre de 2017 , 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 140 i següents dels Estatuts de la UAB que regulen la provisió de places de catedràtic, agregat i
col·laborador permanent.
Vista l’oferta pública d’ocupació de l’any 2017 aprovada per Consell de Govern en data 12 de juliol de 2017 i
publicada en el DOGC de 22 d’agost de 2017.
Vistes les previsions 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
4 de maig del 2017.
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, per delegació del Consell de Govern, la convocatòria dels concursos públics per l’accés a
cossos docents universitaris de torn lliure. [Document]
SEGON.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d’aquests acords.
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Acord 054/2017, de 20 de setembre de 2017 , Comissió de Personal Acadèmic
Vist l’article 62.2 de la Llei Orgànica d’Universitats que regula la promoció interna del personal dels cossos
docents universitaris i d’acord amb la disposició final segona del Real decret-llei 10/2015, d’11 de setembre.
Vist l’article 140 i següents dels Estatuts de la UAB que regulen la provisió de places de catedràtic, agregat i
col·laborador permanent.
Vista l’oferta pública d’ocupació de l’any 2017 aprovada per Consell de Govern en data 12 de juliol de 2017 i
publicada en el DOGC de 22 d’agost de 2017.
Vistes les previsions 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
4 de maig del 2017.
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, per delegació del Consell de Govern, la convocatòria dels concursos públics per l’accés a
cossos docents universitaris de promoció interna. [Document]
SEGON.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d’aquests acords.
Acord 055/2017, de 20 de setembre de 2017 , 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 140 i següents dels Estatuts de la UAB que regulen la provisió de places de catedràtic, agregat i
col·laborador permanent.
Vist el decret 1558/1986, de 28 de juny, pel qual s’estableixen les bases generals del règim de concerts entre
universitats i les institucions sanitàries.
Vist el conveni entre la Universitat Autònoma de Barcelona; la Universitat Pompeu Fabra i el Consorci Mar Parc
de Salut de Barcelona, de 25 de juny de 2014 i publicat en el DOGC de 29 de juliol de 2014.
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 4 de maig del 2017.
Vista l’oferta pública d’ocupació de l’any 2017 aprovada per Consell de Govern en data 12 de juliol de 2017 i
publicada en el DOGC de 22 d’agost de 2017.
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.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Personal Acadèmic,
Comissió de Personal Acadèmic de la UAB, ha adoptat els següents

la

ACORDS
PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la convocatòria d’una plaça assistencial de catedràtic
d’universitat vinculada a l’Hospital del Mar.[Document]
SEGON.- Encarregar al Vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d’aquests acords.
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Acord 056/2017, de 20 de setembre de 2017 , Comissió de Personal Acadèmic
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, 46 i 47 de la Llei d’Universitats de Catalunya que regulen els requisits del professorat
catedràtic.
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 4 de maig del 2017.
Vista l’oferta pública d’ocupació de l’any 2017 aprovada per Consell de Govern en data 12 de juliol de 2017 i
publicada en el DOGC de 22 d’agost de 2017.
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.
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, per delegació del Consell de Govern, la convocatòria dels concursos públics per a l’accés a
places de catedràtic en règim de contracte laboral.[Document]
SEGON.- Encarregar al Vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d’aquests acords.
Acord 057/2017, de 20 de setembre de 2017 , Comissió de Personal Acadèmic
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 4 de maig del 2017.
Vista l’oferta pública d’ocupació de l’any 2017 aprovada per Consell de Govern en data 12 de juliol de 2017 i
publicada en el DOGC de 22 d’agost de 2017.
Vist l’acord de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya de 30 de gener del 2014, modificat per acord
de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya d’1 d’octubre del 2015.
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
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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.
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, per delegació del Consell de Govern, la convocatòria dels concursos públics per a l’accés a
places de professorat agregat o agregada en règim de contracte laboral destinades a personal investigador
doctor que hagi finalitzat el Programa Ramón y Cajal, i hagi obtingut el certificat I3. [Document]
SEGON.- Encarregar al Vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d’aquests acords.
Acord 058/2017, de 20 de setembre de 2017 , Comissió de Personal Acadèmic
Atès que en data 17 de novembre de 2010 el Consell de Govern va aprovar el text refós corresponent al
Reglament de Personal Acadèmic de la UAB el qual s’ha modificat en diverses ocasions, la darrera en data 4 de
maig de 2017.
Atesa la conveniència de modificar la regulació continguda al Títol VIè del Reglament de Personal Acadèmic pel
que fa als col·laboradors i col·laboradores de docència i recerca per tal de simplificar els procediments de
nomenament i les seves renovacions i agilitzar-los.
Vista la proposta de modificació del Reglament de Personal Acadèmic pel que fa a l’article 138.4 i el 139.3.
Vist l'article 18.4 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 15 de juliol de 2009, pel que fa a
les competències de la Comissió de Personal Acadèmic, que estableix que li correspon informar les propostes
que haurà d’aprovar el Consell de Govern sobre disposicions normatives en matèria de personal acadèmic i de
personal investigador en formació.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la subcomissió de la Comissió de Personal
Acadèmic de la UAB, ha adoptat els següents

ACORDS
PRIMER.- Informar favorablement la proposta de modificació dels articles 138.4 i 139.3 del Reglament de
Personal Acadèmic en relació amb els col·laboradors i col·laboradores de docència i recerca i elevar-la al Consell
de Govern per a la seva aprovació.
SEGON.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l’execució i el seguiment d’aquests acords.
Acord 059/2017, de 20 de setembre de 2017 , Comissió de Personal Acadèmic
Vistes les previsions de la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació que regula
marc per al foment de la investigació científica i tècnica i els seus instruments de coordinació general, amb
finalitat de contribuir a la generació difusió i transferència del coneixement i a la promoció de la investigació,
desenvolupament experimental i la innovació com a elements sobre els quals ha d’edificar-se
desenvolupament econòmic sostenible i el benestar social.

el
la
el
el

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.
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.
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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
4 de maig del 2017.
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 el concert signat entre las UAB i l’Institut Català de la Salut,.
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.
Vist l’acord de la Comissió de Personal Acadèmic de data 26 d’abril de 2017 per la qual s’aprova la convocatòria
i el calendari per a la contractació de nou Personal Docent i Investigador per al curs 2017-2018 i atès que és
necessari ampliar l’esmentada convocatòria amb noves places.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, les places a convocar, els perfils, els membres de les
comissions avaluadores i el calendari de l’annex de la convocatòria per a la contractació de nou Personal
Investigador en Formació per al curs 2016-2017. [Document]
SEGON.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d’aquest acord.
Acord 060/2017, de 20 de setembre de 2017 , Comissió de Personal Acadèmic
Vistos els articles 33, 55 i 69 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats que contenen les
disposicions relatives a l’avaluació del professorat i les seves retribucions i l’article 72 de la Llei 1/2003, de 19
de febrer, d'Universitats de Catalunya, que regula les retribucions addicionals.
Vistes les funcions de l’Agència per a la Qualitat dels Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya), que
per encàrrec del Departament responsable d’universitats, elabora el marc per a un model d’avaluació docent de
les universitats públiques catalanes, a partir del qual cada Universitat ha d’elaborar un manual propi d’avaluació
docent del professorat.
Vist l'article 4 de la Guia d’Avaluació de l’Activitat docent del professorat de la UAB, aprovada per l’acord de la
Comissió de Personal Acadèmic de 8 de febrer de 2012 que preveu que la Comissió de Personal Acadèmic es
agent de l’avaluació i li correspon l’avaluació de l’activitat docent del professorat.
Vist l'article 18.1 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de
la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a
les competències de la Comissió de Personal Acadèmic pel que fa a l’avaluació del personal acadèmic.
Atès que en la sessió s’han presentat i analitzat situacions, recursos i/o reclamacions presentats pel professorat
(la documentació, en atenció al caràcter personal del seu contingut ha estat a disposició dels components de la
CPA que han pogut sol·licitar la seva consulta a l'Oficina de Qualitat Docent oqd.avaluacio@uab.cat ).
Així mateix, atès que en la sessió es presentarà i analitzarà l’informe de la convocatòria desenvolupada en
2016, que podrà ser consultat com a documentació adjunta de la convocatòria de reunió.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
PRIMER.- Donar-se per assabentats dels processos de comunicació desenvolupats.
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SEGON.- Acordar, si s’escau, les modificacions de les valoracions i propostes de resolució i informar del resultat
de les reclamacions al professorat implicat.
TERCER.- Informar de les modificacions, si n’hi ha, a AQU Catalunya.
QUART.- Encarregar
acord.

al vicerector de Programació Acadèmica i Qualitat l'execució i el seguiment d’aquest

Acord 061/2017, de 20 de setembre de 2017 , Comissió de Personal Acadèmic
Vistos les propostes dels departaments, per a nomenaments del professorat emèrit pel curs 2017-2018.
Vistos l’article 54 de la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la qual modifica la llei orgànica 6/2001, de 21 de
desembre, d’Universitats i l’article 52 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, que
disposen que les universitats, d’acord amb els seus estatuts, podran nomenar a professorat emèrit entre
professors i professores jubilats que hagin prestat serveis destacats a la universitat.
Vistos els articles 138 i 142 del decret 237/2003, de 8 d’octubre pel qual s’aproven els Estatuts de la
Universitat Autònoma de Barcelona, que disposen que el Consell de Govern ha de desenvolupar els mecanismes
de selecció del professorat emèrit.
Vista la Subsecció 1ª de la Secció 3a del text refós del Reglament de Personal Acadèmic de la Universitat
Autònoma de Barcelona, aprovat pel Consell de Govern de 17 de novembre de 2010 i modificada en diverses
ocasions i la darrera el 4 de maig de 2017, que regula el procediment per a la proposta de nomenament del
professorat emèrit, i fa la competència a la Comissió de Personal Acadèmic per a la seva aprovació.
Atès que en data 5 de juliol de 2017 la Comissió de Personal Acadèmic va acordar posposar la valoració de dos
dels candidats proposats pels departaments a la propera sessió de la Comissió de Personal Acadèmic.
Atès que en aquesta sessió de la Comissió es presentarà la documentació corresponent als expedients de les
dues propostes de professorat emèrit que es van posposar en l’anterior sessió de la Comissió de Personal
Acadèmic.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, les propostes de nomenament de professorat emèrit.
TERCER.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d’aquest acord.

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

Acord 008/2017, de 22 de setembre de 2017 , Comissió de Transferència de Coneixements i
Projectes Estratègics

ACORDS
Aprovar l'acta de la sessió del dia 29 de juny de 2017.[Document]
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II. Convenis institucionals
II.1. Marc de col·laboració
[tornar a l’índex]

Convenio de colaboración general de 20 de septiembre de 2017 entre la Universitat Autònoma de
Barcelona y el Consejo General de la Abogacía Española.
Convenio de colaboración general de 21 de septiembre de 2017 entre la Universitat Autònoma de
Barcelona y la Universidade Federal do Rio Grande do Norte - Brasil (UFRN).

II.2. Específics
[tornar a l’índex]

Conveni de 21 de desembre de 2016 entre la Universitat Autònoma de Barcelona i Autorcars R.Font SAU per

a d'adhesió al sistema tarifari integrat T-Mobilitat entre l'ATM i la UAB.
Adenda de 27 de febrero de 2017 al convenio de 15 de julio de 2016 entre la Universitat Autònoma de
Barcelona i la Universitat de Barcelona para la realización conjunta del Máster Universitario en Biología,

Genómica y Biotecnología Vegetales.
Conveni de 4 d’abril de 2017 de col·laboració docent entre la Universitat Autònoma de Barcelona i MATGAS

- Curs acadèmic 2016-2017 (Sònia Guri i Mª. José Pons).

Addenda de 5 de maig de 2017 al conveni de 26 de maig de 2010 entre la Universitat Autònoma de
Barcelona i la Fundació Institut Català de Farmacologia (FICF) per a contractar un professor o professora per al

curs 2017-2018.
Addenda de 24 de maig de 2017 al conveni de 25 de novembre de 2016 entre la Universitat Autònoma de
Barcelona i l'Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2), per modificar l’assignació de l’IVU al

Departament de Física de la UAB.
Addenda de 25 de maig de 2017 al conveni de 20 de febrer de 2014 entre la Universitat Autònoma de
Barcelona, la Universitat Pompeu Fabra i Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme per a la realització del Màster

Universitari en Cronicitat i Dependència.
Conveni de 26 de maig de 2017 entre la Universitat Autònoma de Barcelona i el Centre de Recerca

Matemàtica (CRM), per als cursos acadèmics 2017-2018 i 2018-2019.
Conveni de 12 de juny de 2017 entre la Universitat Autònoma de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona, la
Universitat Pompeu Fabra i l’Institut Barcelona d’Estudis Internacionals, per al foment de la plataforma

BARCELONA'GOV de centres de recerca i formació avançada en govern i polítiques públiques.
Adenda de 20 de juny de 2017 al convenio de 9 de enero de 2017 entre la Universitat Autònoma de
Barcelona i Sigma Gestión Universitària, A.I.E, para el desarrollo y mantenimiento de aplicacions para la gestión
universitària.
Conveni de 21 de juny de 2017 entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat de Barcelona per
a la cessió d’ús de l’herbari de briòfits.
Conveni de 26 de juny de 2017 entre la Universitat Autònoma de Barcelona i l'Administració de la Generalitat
mitjançant el Departament de Territori i Sostenibilitat, per a la realització de pràctiques acadèmiques externes.
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Conveni de 30 de juny de 2017 entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la Fundació Catalunya-La

Pedrera mitjançant l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals, relatiu al Programa Joves i Ciència (Estades
MónNatura Pirineus, Cerca i Centre Recerca 2017) - Estada a l'ICTA.
Conveni de 4 de juliol de 2017 entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la Fundació Catalana per a la
Recerca i la Innovació, per a l’organització del curs "Eines digitals per a l'ensenyament i aprenentatge de les
ciències" dins del programa de l'Escola d'Estiu (Juliol 2017 - Campus de la UAB)
Addenda de 5 de juliol de 2017 al conveni d'1 de setembre de 2016 entre la Universitat Autònoma de
Barcelona i l'Institut Català de les Empreses Culturals, per a la realització de l'activitat anomenada Aula de
Cinema-2017.
Conveni de 7 de juliol de 2017 entre la Universitat Autònoma de Barcelona i l’Associació Aules d'Extensió

Universitària per al temps lliure per a la programació acadèmica de cursos per a la gent gran.
Convenio de 12 de juliol de 2017 entre la Universitat Autònoma de Barcelona y la Fundación Mujeres por

África - Becas para estudiantes africanas en universidades españolas.
Addenda de 13 de juliol de 2017 al conveni de 24 de gener de 2017 entre la Universitat Autònoma de
Barcelona i Atryshealth, per al reconeixement d'investigadors vinculats - IVU (Pere Puig).
Conveni de 18 de juliol de 2017 entre la Universitat Autònoma de Barcelona i l’Ajuntament de Sabadell, per a

realitzar el Workshop "City Limits at Work: Planning facing Metropolitan Challenges", en el marc del Màster
Policies and Planning for Cities, Environment and Landscape.
Conveni de 24 de juliol de 2017 entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat de les Illes

Balears, per a la docència i recerca en matèria d'estudis de l'Anatomia Humana.
Addenda de 8 de setembre de 2017 al conveni de 26 juliol 2013 entre la Universitat Autònoma de Barcelona
i la Fundació Salut i Envelliment (FSIE), per a la gestió dels espais en el marc de l'activitat de l'Escola Doctor

Robert.
Conveni de 18 de setembre de 2017 entre la Universitat Autònoma de Barcelona i l’Institut d’Estadística de

Catalunya (Idescat), per a la celebració del XV Concurs Student d'Estadística Aplicada.
Conveni de 29 de setembre de 2017 entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la Fundació Institut
Confuci de Barcelona (FICB), per oferir cursos de llengua xinesa a la Facultat de Traducció i Interpretació i al
Servei de Llengües de la UAB.
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III. Estructures bàsiques i participació en altres centres

III.1. Centres d’estudis i de recerca (CER)
[tornar a l’índex]

Creació del Centre d’Estudis i de Recerca amb la denominació ‘Arctic Research Centre (CERARCTIC), segons l'acord 88/2017, de 27 de setembre, del Consell de Govern
Creació del Centre d’Estudis i de Recerca amb la denominació ‘Dones i Drets’, segons l'acord 89/2017,
de 27 de setembre, del Consell de Govern
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IV. Nomenaments i cessaments

IV.1. Facultats i Escoles
[tornar a l’índex]

IV.1.1. Nomenaments
Resolució de la rectora, de 7 de setembre de 2017, per la qual nomena el senyor Juan Camacho Castro
coordinador del Grau de Física de la Facultat de Ciències.
Resolució de la rectora, de 7 de setembre de 2017, per la qual nomena el senyor Francesc Josep de Rueda
Roige coordinador del Grau d’Història de l’Art de la Facultat de Filosofia i Lletres.
Resolució de la rectora, de 7 de setembre de 2017, per la qual nomena el senyor Pau Ferrer Alegre
coordinador del Màster de Biotecnologia Avançada de la Facultat de Biociències.
Resolució de la rectora, de 7 de setembre de 2017, per la qual nomena el senyor Jordi Hernando Campos
coordinador del Grau de Química de la Facultat de Ciències.
Resolució de la rectora, de 7 de setembre de 2017, per la qual nomena la senyora Anna Maria Matamala
Ripoll vicedegana d’Alumnat, d’Ordenació Acadèmica i de Qualitat de la Facultat de Traducció i d’Interpretació.
Resolució de la rectora, de 7 de setembre de 2017, per la qual nomena la senyora Ana Morton Juaneda
coordinadora del Màster d’Ecologia Terrestre i Gestió de la Biodiversitat de la Facultat de Biociències.
Resolució de la rectora, de 7 de setembre de 2017, per la qual nomena la senyora Clara Selva Olid
vicedegana de Pràctiques i de Relacions Institucionals de la Facultat de Psicologia.
Resolució de la rectora, de 7 de setembre de 2017, per la qual nomena la senyora Maria Eugenia Suarez
Ojeda coordinadora del Màster en Enginyeria Biològica i Ambiental de l’Escola d’Enginyeria.
Resolució de la rectora, de 12 de setembre de 2017, per la qual nomena el senyor Tomas Blasco Blasco
coordinador de Treball Final de Màster en Psicologia General Sanitària de la Facultat de Psicologia.
Resolució de la rectora, de 12 de setembre de 2017, per la qual nomena el senyor Antoni Bayés Genís
coordinador d’Intercanvis del Grau de Medicina de la Facultat de Medicina.
Resolució de la rectora, de 12 de setembre de 2017, per la qual nomena el senyor Antoni Bayés Genís
vicedegà d’Alumnes i de Mobilitat de la Facultat de Medicina.
Resolució de la rectora, de 12 de setembre de 2017, per la qual nomena la senyora Esmeralda Caus
Gracia coordinadora del Màster en Paleobiologia i Registre Fòssil de la Facultat de Ciències.
Resolució de la rectora, de 12 de setembre de 2017, per la qual nomena el senyor Josep B. Cladera Cerda
coordinador secretari de la Unitat Docent de Ciències Mèdiques Bàsiques de la Facultat de Medicina.
Resolució de la rectora, de 12 de setembre de 2017, per la qual nomena el senyor Jaume Kulisevsky
Bojarski vicedegà d’Estudis de Postgrau de la Facultat de Medicina.
Resolució de la rectora, de 12 de setembre de 2017, per la qual nomena el senyor Jaume Kulisevsky
Bojarski coordinador de la Comissió de Màster de la Facultat de Medicina.
Resolució de la rectora, de 12 de setembre de 2017, per la qual nomena el senyor Xavier Navarro Acebes
vicedegà de Planificació i d’Estructura de la Facultat de Medicina.
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Resolució de la rectora, de 12 de setembre de 2017, per la qual nomena el senyor Salvador Navarro Soto
coordinador de la Unitat Docent Parc Taulí i vicedegà del Grau de Medicina de la Facultat de Medicina.
Resolució de la rectora, de 12 de setembre de 2017, per la qual nomena el senyor Joan Pedro-Botet
Montoya vicedegà per l’Àrea de Fisioteràpia de la Facultat de Medicina.
Resolució de la rectora, de 12 de setembre de 2017, per la qual nomena el senyor Fernando Picatoste
Ramon vicedegà d’Economia i de Suport a l’Equip del Deganat de la Facultat de Medicina.
Resolució de la rectora, de 15 de setembre de 2017, per la qual nomena la senyora Mercedes Elizabeth
Narciso Farias coordinadora del Grau de Gestió Aeronàutica de l’Escola d’Enginyeria.
Resolució de la rectora, de 15 de setembre de 2017, per la qual nomena la senyora Laia Viladot Vallverdú
coordinadora d’Intercanvis del Grau d’Educació Primària de la Facultat de Ciències de l’Educació.
Resolució de la rectora, de 18 de setembre de 2017, per la qual nomena la senyora Lourdes Aguilar
Cuevas coordinadora d’Intercanvis amb Amèrica Llatina de la Facultat de Traducció i d’Interpretació.
Resolució de la rectora, de 18 de setembre de 2017, per la qual nomena la senyora Mercè Altimir Losada
responsable de suport als alumnes d’Àsia Oriental de la Facultat de Traducció i d’Interpretació.
Resolució de la rectora, de 18 de setembre de 2017, per la qual nomena el senyor Geoffrey Vito Belligoi
coordinador d’Intercanvis amb l’Europa de l’Est i del Nord, Austràlia, Singapur i Turquia de la Facultat de
Traducció i d’Interpretació.
Resolució de la rectora, de 18 de setembre de 2017, per la qual nomena la senyora Helena Casas Tost
responsable de Relacions amb la Fundació Institut Confuci de la Facultat de Traducció i d’Interpretació.
Resolució de la rectora, de 18 de setembre de 2017, per la qual nomena el senyor Emmanuel Doerr
coordinador de les Proves de Nivell de la Facultat de Traducció i d’Interpretació.
Resolució de la rectora, de 18 de setembre de 2017, per la qual nomena el senyor Miquel Edo Julià
coordinador d’Intercanvis amb Itàlia de la Facultat de Traducció i d’Interpretació.
Resolució de la rectora, de 18 de setembre de 2017, per la qual nomena la senyora Elena Estremera
Paños coordinadora d’Intercanvis amb Rússia de la Facultat de Traducció i d’Interpretació.
Resolució de la rectora, de 18 de setembre de 2017, per la qual nomena el senyor Ramon Farrés Punti
coordinador d’Intercanvis amb Alemanya de la Facultat de Traducció i d’Interpretació.
Resolució de la rectora, de 18 de setembre de 2017, per la qual nomena el senyor Takato Shi Hanawa
responsable de l’Examen Oficial de Nivell de Llengua Japonesa (NOKEN) de la Facultat de Traducció i
d’Interpretació.
Resolució de la rectora, de 18 de setembre de 2017, per la qual nomena la senyora Mihwa Jo Jeong
coordinadora d’Intercanvis a Corea de la Facultat de Traducció i d’Interpretació.
Resolució de la rectora, de 18 de setembre de 2017, per la qual nomena la senyora Helena Maria Milheiro
Tanqueiro coordinadora d’Intercanvis amb el Brasil i Portugal de la Facultat de Traducció i d’Interpretació.
Resolució de la rectora, de 18 de setembre de 2017, per la qual nomena el senyor Roland Keith Pearson
coordinador d’Intercanvis amb el Canadà, EUA i Regne Unit de la Facultat de Traducció i d’Interpretació.
Resolució de la rectora, de 18 de setembre de 2017, per la qual nomena el senyor Roland Keith Pearson
coordinador de Mobilitat de la Facultat de Traducció i d’Interpretació.
Resolució de la rectora, de 18 de setembre de 2017, per la qual nomena la senyora Amelia Sáiz López
representant de Polítiques d’Igualtat de la Facultat de Traducció i d’Interpretació.
Resolució de la rectora, de 18 de setembre de 2017, per la qual nomena el senyor Joaquim Sala-Sanahuja
coordinador d’Intercanvis amb Bèlgica i França de la Facultat de Traducció i d’Interpretació.
Resolució de la rectora, de 18 de setembre de 2017, per la qual nomena la senyora Guiomar Stampa
García-Ormaechea responsable del Servei d’Interpretació de la Facultat de Traducció i d’Interpretació.
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Resolució de la rectora, de 19 de setembre de 2017, per la qual nomena la senyora María Teresa Bolívar
Ramos sotscoordinadora del Màster en Economia i Administració d’Empreses (MEBA) de la Facultat d’Economia i
Empresa, amb efectes del dia 8 de setembre de 2016.
Resolució de la rectora, de 26 de setembre de 2017, per la qual nomena la senyora Makiko Fukuda
responsable de Relacions amb la Fundació Japó de la Facultat de Traducció i d’Interpretació.
Resolució de la rectora, de 26 de setembre de 2017, per la qual nomena la senyora Makiko Fukuda
coordinadora d’Intercanvis amb el Japó de la Facultat de Traducció i d’Interpretació.
Resolució de la rectora, de 26 de setembre de 2017, per la qual nomena la senyora Anna Gil Bardají
coordinadora de Promoció i de Comunicació de la Facultat de Traducció i d’Interpretació.
Resolució de la rectora, de 26 de setembre de 2017, per la qual nomena la senyora Anna Gil Bardají
coordinadora d’Intercanvis amb el Marroc, Líban i Tunísia de la Facultat de Traducció i d’Interpretació.
Resolució de la rectora, de 26 de setembre de 2017, per la qual nomena la senyora Judith Panadès Martí
vicedegana d’Inserció Laboral, d’Ocupabilitat i de Pràctiques de la Facultat d’Economia i Empresa.
Resolució de la rectora, de 27 de setembre de 2017, per la qual nomena el senyor Stefan Felix Van
Hemmen Almazor coordinador d’Intercanvis dels Estudiants del Grau en Administració i Direcció d’Empreses
(ADE) i sotscoordinador del Master in Applied Research in Economics and Business (MAREB) de la Facultat
d’Economia i Empresa.

IV.1.2. Cessaments
Resolució de la rectora, de 7 de setembre de 2017, per la qual el senyor Jordi Joan Cairó Badillo cessa
com a coordinador d’Estudis del Màster de Biotecnologia Avançada de la Facultat de Biociències.
Resolució de la rectora, de 7 de setembre de 2017, per la qual el senyor Manuel del Valle Zafra cessa com
a coordinador d’Estudis del Grau de Química de la Facultat de Ciències.
Resolució de la rectora, de 7 de setembre de 2017, per la qual el senyor Pau Ferrer Alegre cessa com a
coordinador adjunt d’Estudis del Grau de Biotecnologia de la Facultat de Biociències.
Resolució de la rectora, de 7 de setembre de 2017, per la qual el senyor Albert Guisasola Canudas cessa
com a coordinador del Màster en Enginyeria Biològica i Ambiental de l’Escola d’Enginyeria.
Resolució de la rectora, de 7 de setembre de 2017, per la qual el senyor Francisco Lloret Maya cessa com
a coordinador d’Estudis del Màster d’Ecologia Terrestre i Gestió de la Biodiversitat de la Facultat de Biociències.
Resolució de la rectora, de 7 de setembre de 2017, per la qual la senyora Mercè Mitjavila García cessa
com a vicedegana de Pràctiques i Relacions Institucionals de la Facultat de Psicologia.
Resolució de la rectora, de 7 de setembre de 2017, per la qual el senyor Carles Navau Ros cessa com a
coordinador d’Estudis del Grau de Física de la Facultat de Ciències.
Resolució de la rectora, de 7 de setembre de 2017, per la qual la senyora Clara Selva Olid cessa com a
coordinadora de Pràctiques de Grau de la Facultat de Psicologia.
Resolució de la rectora, de 7 de setembre de 2017, per la qual el senyor Joan Albiol Sala cessa com a
coordinador adjunt del Grau de Biotecnologia de la Facultat de Biociències.
Resolució de la rectora, de 12 de setembre de 2017, per la qual el senyor Sergi Ballespi Sola cessa com a
coordinador del Treball Final de Màster en Psicologia General Sanitària de la Facultat de Psicologia.
Resolució de la rectora, de 12 de setembre de 2017, per la qual la senyora Mercedes Campillo Grau cessa
com a vicedegana d’Economia i de Suport a l’Equip de Deganat de la Facultat de Medicina.
Resolució de la rectora, de 12 de setembre de 2017, per la qual el senyor Joan Lluís Minguella Martí cessa
com a vicedegà de Relacions amb Institucions Sanitàries de la Facultat de Medicina.
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Resolució de la rectora, de 12 de setembre de 2017, per la qual el senyor Salvador Navarro Soto cessa
com a coordinador de la Unitat Docent Parc Taulí i vicedegà d’Alumnes i de Mobilitat de la Facultat de Medicina.
Resolució de la rectora, de 12 de setembre de 2017, per la qual el senyor Salvador Navarro Soto cessa
com a coordinador d’Intercanvis del Grau de Medicina de la Facultat de Medicina.
Resolució de la rectora, de 12 de setembre de 2017, per la qual la senyora Maria Lluïsa Pedro-Botet
Montoya cessa com a vicedegana de Pràctiques Externes de la Facultat de Medicina.
Resolució de la rectora, de 12 de setembre de 2017, per la qual el senyor Fernando Picatoste Ramon
cessa com a coordinador secretari de la Unitat Docent de Ciències Mèdiques Bàsiques de la Facultat de
Medicina.
Resolució de la rectora, de 15 de setembre de 2017, per la qual la senyora Melinda Ann Dooly Owenby
cessa com a coordinadora d’Intercanvis del Grau en Educació Primària de la Facultat de Ciències de l’Educació.
Resolució de la rectora, de 15 de setembre de 2017, per la qual el senyor Juan José Ramos González
cessa com a coordinador del Grau de Gestió Aeronàutica de l’Escola d’Enginyeria.
Resolució de la rectora, de 18 de setembre de 2017, per la qual la senyora Lourdes Aguilar Cuevas cessa
com a coordinadora d’Afers Acadèmics d’Alumnes, Alumnes amb NEE i Alumni de la Facultat de Traducció i
d’Interpretació.
Resolució de la rectora, de 18 de setembre de 2017, per la qual la senyora Marta Arumí Ribas cessa com a
coordinadora de l’Àmbit d’Interpretació de la Facultat de Traducció i d’Interpretació.
Resolució de la rectora, de 18 de setembre de 2017, per la qual la senyora Carme Mangiron Heiva cessa
com a coordinadora de Màster de Traducció Audiovisual Online de la Facultat de Traducció i d’Interpretació.
Resolució de la rectora, de 18 de setembre de 2017, per la qual la senyora Jacqueline Minett Wilkinson
cessa com a vicedegana d’Ordenació Acadèmica, Mobilitat i Internacionalització de la Facultat de Traducció i
d’Interpretació.
Resolució de la rectora, de 18 de setembre de 2017, per la qual la senyora Mercedes Elizabeth Narciso
Farias cessa com a sotscoordinadora del Grau de Gestió Aeronàutica de l’Escola d’Enginyeria.
Resolució de la rectora, de 18 de setembre de 2017, per la qual el senyor Roland Keith Pearson cessa com
a coordinador d’Erasmus i Programes Europeus de la Facultat de Traducció i d’Interpretació.
Resolució de la rectora, de 18 de setembre de 2017, per la qual la senyora Minoru Shiraishi Nakane cessa
com a coordinadora d’Intercanvis amb el Japó i Pràctiques d’Àsia Oriental de la Facultat de Traducció i
d’Interpretació.
Resolució de la rectora, de 26 de setembre de 2017, per la qual la senyora Anna Gil Bardají cessa com a
coordinadora de Promoció i Extensió Universitària de la Facultat de Traducció i d’Interpretació.
Resolució de la rectora, de 26 de setembre de 2017, per la qual la senyora Judith Panadès Martí cessa
com a coordinadora d’Inserció Laboral i Ocupabilitat de la Facultat d’Economia i Empresa.
Resolució de la rectora, de 27 de setembre de 2017, per la qual el senyor Stefan Felix Van Hemmen
Almazor cessa com a coordinador d’Intercanvis dels Estudiants del Grau en Administració i Direcció d’Empreses
(ADE), coordinador de Pràctiques en Anglès i sotscoordinador del Master in Applied Research in Economics and
Business (MAREB) de la Facultat d’Economia i Empresa.
]
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IV.2. Departaments
[tornar a l’índex]

IV.2.1. Nomenaments
Resolució de la rectora, de 7 de setembre de 2017, per la qual nomena la senyora Edelmira Rosa Badillo
Jiménez secretària del Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals.
Resolució de la rectora, de 7 de setembre de 2017, per la qual nomena la senyora Mercè Capdevila Vidal
coordinadora de la Unitat de Química Inorgànica del Departament de Química.
Resolució de la rectora, de 7 de setembre de 2017, per la qual nomena la senyora Digna Couso Lagarón
cap de la Unitat de Didàctica de les Ciències Experimentals del Departament de Didàctica de la Matemàtica i de
les Ciències Experimentals.
Resolució de la rectora, de 7 de setembre de 2017, per la qual nomena la senyora Estel Gelabert Arbiol
secretària del Departament de Psicologia Clínica i de la Salut.
Resolució de la rectora, de 7 de setembre de 2017, per la qual nomena la senyora Montserrat Llagostera
Casas secretària del Departament de Genètica i de Microbiologia.
Resolució de la rectora, de 7 de setembre de 2017, per la qual nomena la senyora Inés Macho Stadler
coordinadora de Doctorat del Departament d’Economia i d’Història Econòmica.
Resolució de la rectora, de 7 de setembre de 2017, per la qual nomena el senyor Jordi Obiols Llandrich
director del Departament de Psicologia Clínica i de la Salut.
Resolució de la rectora, de 7 de setembre de 2017, per la qual nomena la senyora Adelina Vallribera
Massó coordinadora de la Unitat de Química Orgànica del Departament de Química.
Resolució de la rectora, de 12 de setembre de 2017, per la qual nomena el senyor Jaume Alijotas Reig
coordinador de Tercer Cicle del Departament de Medicina.
Resolució de la rectora, de 12 de setembre de 2017, per la qual nomena la senyora Rosa Corcoy Pla
coordinadora de la Unitat Departamental Sant Pau del Departament de Medicina.
Resolució de la rectora, de 12 de setembre de 2017, per la qual nomena el senyor Joan Carles Ferreres
Piñas secretari del Departament de Ciències Morfològiques.
Resolució de la rectora, de 12 de setembre de 2017, per la qual nomena el senyor Manuel Monreal Bosch
coordinador de la Unitat Departamental Germans Trias i Pujol del Departament de Medicina.
Resolució de la rectora, de 12 de setembre de 2017, per la qual nomena el senyor Alfonso Rodríguez
Baeza director del Departament de Ciències Morfològiques.
Resolució de la rectora, de 12 de setembre de 2017, per la qual nomena la senyora Maria Cleofé
Romagosa Pérez-Portabella coordinadora de la Unitat d’Anatomia Patològica del Departament de Ciències
Morfològiques.
Resolució de la rectora, de 12 de setembre de 2017, per la qual nomena el senyor Albert Selva
O’Callaghan coordinador de la Unitat Departamental Vall d’Hebron del Departament de Medicina.
Resolució de la rectora, de 12 de setembre de 2017, per la qual nomena el senyor Gustavo Tapia Melendo
coordinador de Tercer Cicle del Departament de Ciències Morfològiques.
Resolució de la rectora, de 18 de setembre de 2017, per la qual nomena el senyor Jordi Martínez Vilalta
coordinador de la Unitat d’Ecologia del Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d’Ecologia.
Resolució de la rectora, de 26 de setembre de 2017, per la qual nomena el senyor Josep Mª Losilla Vidal
coordinador de Tercer Cicle i de la Unitat de Metodologia del Departament de Psicobiologia i de Metodologia de
les Ciències de la Salut.
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Resolució de la rectora, de 26 de setembre de 2017, per la qual nomena el senyor Vicenç Méndez López
coordinador d’Intercanvis del Departament de Física.
Resolució de la rectora, de 26 de setembre de 2017, per la qual nomena el senyor Blas Navarro Pastor
director del Departament de Psicobiologia i de Metodologia de les Ciències de la Salut.
Resolució de la rectora, de 26 de setembre de 2017, per la qual nomena la senyora Isabel Portell Cortés
coordinadora de la Unitat de Psicobiologia del Departament de Psicobiologia i de Metodologia de les Ciències de
la Salut.
Resolució de la rectora, de 26 de setembre de 2017, per la qual nomena la senyora Anna Mª Vale
Martínez secretària del Departament de Psicobiologia i de Metodologia de les Ciències de la Salut.

IV.2.2. Cessaments
Resolució de la rectora, de 7 de setembre de 2017, per la qual el senyor Joan Carles Bayón Rueda cessa
com a coordinador de la Unitat de Química Inorgànica del Departament de Química.
Resolució de la rectora, de 7 de setembre de 2017, per la qual la senyora Carme Brun Gasca cessa com a
secretària del Departament de Psicologia Clínica i de la Salut.
Resolució de la rectora, de 7 de setembre de 2017, per la qual el senyor Luca Gambetti cessa com a
coordinador de Doctorat del Departament d’Economia i d’Història Econòmica.
Resolució de la rectora, de 7 de setembre de 2017, per la qual el senyor Jordi Marquet Cortés cessa com a
coordinador de la Unitat de Química Orgànica del Departament de Química.
Resolució de la rectora, de 7 de setembre de 2017, per la qual el senyor David Sánchez Carracedo cessa
com a director del Departament de Psicologia Clínica i de la Salut.
Resolució de la rectora, de 12 de setembre de 2017, per la qual la senyora Mercè Altimir Losada cessa
com a coordinadora d’Activitats del Doctorat del Departament de Traducció i d’Interpretació i d’Estudis de l’Àsia
Oriental.
Resolució de la rectora, de 12 de setembre de 2017, per la qual la senyora Anabel Galán Mañas cessa com
a coordinadora d’Activitats del Doctorat del Departament de Traducció i d’Interpretació i d’Estudis de l’Àsia
Oriental.
Resolució de la rectora, de 12 de setembre de 2017, per la qual la senyora Inés Maria de Torres Ramírez
cessa com a secretària del Departament de Ciències Morfològiques.
Resolució de la rectora, de 12 de setembre de 2017, per la qual la senyora Inés Maria de Torres Ramírez
cessa com a coordinadora de Planificació i Desplegament d’Assignatures Emergents del Departament de
Ciències Morfològiques.
Resolució de la rectora, de 12 de setembre de 2017, per la qual la senyora Maria Teresa Fernández
Figueras cessa com a coordinadora de Tercer Cicle del Departament de Ciències Morfològiques.
Resolució de la rectora, de 12 de setembre de 2017, per la qual el senyor Vicent Fonollosa Pla cessa com
a coordinador de la Unitat Departamental Vall d’Hebron del Departament de Medicina.
Resolució de la rectora, de 12 de setembre de 2017, per la qual la senyora Isabel Illa Sendra cessa com a
coordinadora de la Unitat Departamental Sant Pau del Departament de Medicina.
Resolució de la rectora, de 12 de setembre de 2017, per la qual el senyor Enrique Lerma Puertas cessa
com a director del Departament de Ciències Morfològiques.
Resolució de la rectora, de 12 de setembre de 2017, per la qual el senyor Jordi Tor Aguilera cessa com a
coordinador de la Unitat Departamental Germans Trias i Pujol del Departament de Medicina.
Resolució de la rectora, de 18 de setembre de 2017, per la qual el senyor Bernat Claramunt López cessa
com a coordinador de la Unitat d’Ecologia del Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d’Ecologia.
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Resolució de la rectora, de 18 de setembre de 2017, per la qual el senyor Joan Carles Llurdés Coit cessa
com a coordinador de Difusió del Departament de Geografia.
Resolució de la rectora, de 26 de setembre de 2017, per la qual el senyor Josep Mª Losilla Vidal cessa com
a coordinador de la Unitat de Metodologia del Departament de Psicobiologia i de Metodologia de les Ciències de
la Salut.
Resolució de la rectora, de 26 de setembre de 2017, per la qual la senyora Isabel Portell Cortés cessa com
a coordinador de Tercer Cicle i de la Unitat de Psicobiologia del Departament de Psicobiologia i de Metodologia
de les Ciències de la Salut.
Resolució de la rectora, de 26 de setembre de 2017, per la qual la senyora Maria Lluïsa Presas Corbella
cessa com a coordinadora de Doctorat del Departament de Traducció, d’Interpretació i d’Estudis de l’Àsia
Oriental.
Resolució de la rectora, de 26 de setembre de 2017, per la qual la senyora M. Carme Viladrich Segués
cessa com a secretària del Departament de Psicobiologia i de Metodologia de les Ciències de la Salut.
Resolució de la rectora, de 27 de setembre de 2017, per la qual la senyora Pilar Segura Torres cessa com
a directora del Departament de Psicobiologia i de Metodologia de les Ciències de la Salut.
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V. Convocatòries i resolucions de places
V.1. Personal acadèmic i personal investigador en formació
[tornar a l’índex]

V.1.1. Convocatòries
Resolució de la rectora, de 21 de setembre de 2017, per la qual es convoca concurs públic per l’accés a
places d’agregat o agregada en règim de contracte laboral, destinades a personal investigador doctor que hagi
finalitzat el Programa Ramón y Cajal i hagi obtingut el certificat I3 (convocatòria núm. 2017/D/LD/CC/3),
segons es detalla (DOGC núm. 7470, de 9 d’octubre de 2017):

.

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

1
Professor Agregat Laboral
AAG00038
AL/17/253
Bioquímica i Biologia Molecular
Bioquímica i Biologia Molecular
Bioquímica Metabòlica, Grau de Medicina
Senyalització Cel·lular

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

1
Professor Agregat Laboral
AAG00110
AL/17/254
Geografia
Geografia Humana
Geografia Humana
Desenvolupament urbà

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

1
Professor Agregat Laboral
AAG00284
AL/17/255
Genètica i Microbiologia
Genètica
Evolució
Genètica Evolutiva

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

1
Professor Agregat Laboral
AAG00387
AL/17/256
Ciències de la Computació
Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial
Intel·ligència Artificial
Visió per computador i anàlisi de documents

Nombre de places:
Categoria:
Identificador de la plaça:
Referència:
Departament:
Àrea de coneixement:
Perfil docent:

1
Professor Agregat Laboral
AAG00427
AL/17/257
Matemàtiques
Matemàtica Aplicada
Equacions Diferencials i Modelització I i II i sistemes
Dinàmics
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Perfil investigador:

Teoria Qualitativa d’Equacions Diferencials

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

1
Professor Agregat Laboral
AAG00005
AL/17/258
Matemàtiques
Matemàtica Aplicada
Mètodes Numèrics
Integració Numèrica d’Equacions en Derivades Parcials

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

1
Professor Agregat Laboral
AAG00345
AL/17/259
Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions
Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial
Tecnologia i Desenvolupament Web
Compressió d’imatges

Resolució de la rectora, de 21 de setembre de 2017, per la qual es convoca concurs d’accés a places de
cossos docents universitaris, segons es detalla (BOE núm. 242, de 7 d’octubre de 2017):

.

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

1
Catedràtic/a d’Universitat
ATU00450
CU/17/34
Ciència Política i Dret Públic
Ciència Política i de l’Administració
Ciència Política
Ciència Política i de l’Administració

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

1
Catedràtic/a d’Universitat
ATU00712
CU/17/35
Medicina i Cirurgia Animals
Medicina i Cirurgia Animals
Medicina i Cirurgia Animals Abastiment; Medicina i
Cirurgia Animals de Companyia I (Reproducció)
Fisiopatologia seminal dels animals domèstics

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

1
Catedràtic/a d’Universitat
ATU00669
CU/17/36
Sanitat i Anatomia Animal
Sanitat Animal
Microbiologia
Micologia

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

1
Catedràtic/a d’Universitat
ATU00499
CU/17/37
Filosofia
Història de la Ciència
Història de la Ciència
Història de la Ciència (segles XIX-XX)
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Nombre de places:
Categoria:
Identificador de la plaça:
Referència:
Departament:
Àrea de coneixement:
Perfil docent:
Perfil investigador:

1
Catedràtic/a d’Universitat
ATU00340
CU/17/38
Filologia Catalana
Filologia Catalana
Poesia catalana medieval
Literatura catalana medieval

Nombre de places:
Categoria:
Identificador de la plaça:
Referència:
Departament:
Àrea de coneixement:
Perfil docent:

1
Catedràtic/a d’Universitat
ATU00097
CU/17/39
Bioquímica i Biologia Molecular
Bioquímica i Biologia Molecular
Bioquímica Estructural i Biologia molecular al Grau de
Medicina (Codi 103596)
Mecanismes implicats a la disfunció sinàptica i la
regulació
la
mort
neuronal
a
les
malalties
neurodegeneratives

Perfil investigador:

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

1
Catedràtic/a d’Universitat
ATU00698
CU/17/40
Medicina i Cirurgia Animal
Medicina i Cirurgia Animal
Patologia
(Nosologia
i
Fisiopatologia);
exploratoris (Mètodes directes i Biopatologia)
Biopatologia Animal

Mètodes

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

1
Catedràtic/a d’Universitat
ATU00444
CU/17/41
Pedagogia Aplicada
Didàctica i Organització Escolar
Direcció i lideratge d’Institucions Educatives
La cultura organitzacional, lideratge i gestió del canvi i la
influència
del
gènere
en
el
desenvolupament
professional de la universitat

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

1
Catedràtic/a d’Universitat
ATU00760
CU/17/42
Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació
Psicologia Evolutiva i de l’Educació
Psicologia de l’Educació
La identitat professional docent

Resolució de la rectora, de 21 de setembre de 2017, per la qual es convoca concurs d’accés a places de
cossos docents universitaris, segons es detalla (BOE núm. 242, de 7 d’octubre de 2017):
Nombre de places:
Categoria:
Identificador de la plaça:
Referència:
Departament:
Àrea de coneixement:

.

1
Catedràtic/a d’Universitat
ATU00686
CU/17/24
Ciència Animal i dels Aliments
Producció Animal
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Perfil docent:
Perfil investigador:

Millora genètica
Conservació i millora dels recursos genètics animals

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

1
Catedràtic/a d’Universitat
ATU00688
CU/17/25
Ciència Animal i dels Aliments
Producció Animal
Nutrició Animal
Nutrició i alimentació d’animals monogàstrics

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

1
Catedràtic/a d’Universitat
ATU00041
CU/17/26
Química
Química Analítica
Química Analítica i Electrodiàlisi
Sensors i Biosensors

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

1
Catedràtic/a d’Universitat
ATU00732
CU/17/27
Farmacologia, Terapèutica i Toxicologia
Toxicologia
Toxicologia veterinària, biomèdica i ambiental
Plumbisme aviar, impacte en humans i solucions al
problema. Residus de POP industrials i plaguicides en
animals i aliments. Història dels tòxics i de la Toxicologia

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

1
Catedràtic/a d’Universitat
ATU00066
CU/17/28
Física
Física teòrica
Física quàntica I (100154)
Física teòrica, partícules elementals: QCD a baixes
energies

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

1
Catedràtic/a d’Universitat
ATU00332
CU/17/29
Història Moderna i Contemporània
Història Contemporània
Història Contemporània Universal. L’època dels blocs
Relacions internacionals, transformació política i canvi
social a Europa i Àsia en el canvi del segle XX al XXI

Nombre de places:
Categoria:
Identificador de la plaça:
Referència:
Departament:
Àrea de coneixement:
Perfil docent:

1
Catedràtic/a d’Universitat
ATU00689
CU/17/30
Ciència Animal i dels Aliments
Producció Animal
Agronomia i Economia Agrària (Agronomia). Producció
de primeres matèries (origen vegetal)
Recursos naturals, ramaderia i paisatge

Perfil investigador:

.
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Nombre de places:
Categoria:
Identificador de la plaça:
Referència:
Departament:
Àrea de coneixement:
Perfil docent:
Perfil investigador:

1
Catedràtic/a d’Universitat
ATU00101
CU/17/31
Bioquímica i Biologia Molecular
Bioquímica i Biologia Molecular
Biologia i Genètica Molecular
Immunoteràpia per a la malaltia d’Alzehimer

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

1
Catedràtic/a d’Universitat
ATU00509
CU/17/32
Dret Privat
Dret Civil
Dret civil I, Dret civil II, Dret civil III, Dret civil IV
Actualització del dret de la persona i la família. Igualtat i
perspectiva de gènere

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

1
Catedràtic/a d’Universitat
ATU00160
CU/17/33
Economia i Història Econòmica
Fonaments de l’Anàlisi Econòmica
Microeconomia
Economia de la Salut

Resolució de la rectora i de la gerent de l’Hospital del Mar, de 21 de setembre de 2017, per la qual es
convoca concurs d’accés a plaça vinculada de cossos docents universitaris, segons es detalla (BOE núm. 248,
de 14 d’octubre de 2017):
Nombre de places:
Identificador de la plaça:
Referència:
Categoria de la plaça:
Departament:
Àrea de coneixement:
Especialitat:
Perfil docent:
Perfil investigador:
Destí:

1
ATU00280
CU/17/44
Catedràtic/a d’universitat
Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia i Medicina Preventiva
Obstetrícia i Ginecologia
Obstetrícia i Ginecologia
Obstetrícia i Ginecologia
Obstetrícia i Ginecologia
Hospital del Mar

Resolució de la rectora, de 21 de setembre de 2017, per la qual es convoca concurs públic de promoció
interna per a l’accés a places de catedràtic en règim de contracte laboral (convocatòria núm. 2017/D/LD/CC/4),
segons es detalla (DOGC núm. 7469, de 6 d’octubre de 2017):

.

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

1
Catedràtic/a d’Universitat Laboral
AAG00027
CL/17/009
Física
Física Teòrica
Física Quàntica (100154)
Física Teòrica, partícules elementals i nova física en
hadrons

Nombre de places:

1
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Categoria:
Identificador de la plaça:
Referència:
Departament:
Àrea de coneixement:
Perfil docent:
Perfil investigador:

Catedràtic/a d’Universitat Laboral
AAG00119
CL/17/011
Ciència Política i de Dret Públic
Ciència Política i de l’Administració
Ciència Política
Ciència Política i de l’Administració

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

1
Catedràtic/a d’Universitat Laboral
AAG00093
CL/17/012
Filologia Catalana
Lingüística General
Introducció a la lingüística
Adquisició del llenguatge

Resolució de la rectora, de 29 de setembre de 2017, per la qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública
addicional de places de personal docent i investigador per a l’any 2017 (DOGC núm. 7474, de 16 d’octubre de
2017).

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

V.2.1. Convocatòries
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de
8 de setembre de 2017, per la qual es resol la convocatòria de concurs específic per a la provisió de 4 places
de gestor/a econòmic/a, segons es detalla:
•

Adjudicar la plaça amb destinació a la Gestió Econòmica de l’Administració de Centre de Ciències de
l’Educació i Interpretació, a la senyora Esther Labrador Agustín.

•

Adjudicar la plaça amb destinació a la Gestió Econòmica de l’Administració de Centre de Ciències de la
Comunicació, a la senyora Mònica Jardí Vinagre.

•

Adjudicar la plaça amb destinació a la Gestió Econòmica de l’Administració de Centre de Lletres i
Psicologia, a la senyora Laura Assens Montull.

•

Declarar deserta la plaça amb destinació a la Gestió Econòmica de l’Administració de Centre d’Economia
i Empresa.

Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de
8 de setembre de 2017, per la qual es resol la convocatòria de concurs específic per a la provisió de 3 places
de gestor/a amb destinació a l’Àrea de Personal Acadèmic i de Nòmines, segons es detalla:
•

Adjudicar la plaça de gestor/a de nòmines de la Unitat de Nòmines, a la senyora Anna Doroteo Rojas.

•

Adjudicar la plaça de gestor/a de dades de la Unitat Tècnica, al senyor Esteban Alcántara Aguilera.

•

Declara deserta la plaça de gestor/a de seguretat social i justificacions de la Unitat de Nòmines.

Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 28
de setembre de 2017, per la qual s’aprova la relació de persones aspirants admeses i excloses
provisionalment en la convocatòria de proves selectives per l’accés a l’escala administrativa, pel sistema de
concurs oposició.

.
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V.2.2. Resolucions
Resolució del gerent, per autorització de signatura de la rectora, d’1 de setembre de 2017, per la qual
es nomena el senyor Tomàs Fabregat Anglès, amb destinació provisional, a la plaça de cap de Biblioteca de
Comunicació i Hemeroteca General – Administració de Centre de Ciències de la Comunicació.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de
la rectora, d’1 de setembre de 2017, per la qual es determina la finalització de la permanència en el servei
actiu, de la senyora Carme Calembert Escartin.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de
la rectora, d’1 de setembre de 2017, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Sandra
Cantero Gómez per ocupar la plaça F05321 amb destinació a la Unitat de Relacions Laborals i Gestió de
Personal de l’Àrea de PAS.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora,
d’1 de setembre de 2017, per la qual s’encarreguen les funcions de cap de la Unitat d’Administració del
Servei d’Informàtica, a la senyora Pilar Chavarrias Álvarez.
Resolució del gerent, per autorització de signatura de la rectora, d’1 de setembre de 2017, per la qual
es nomena a la senyora M. Rosa Gil Sánchez cap de la Biblioteca de Ciència i Tecnologia – Administració de
Centre de Ciències i Biociències.
Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 6 de
setembre de 2017, per la qual es designa la senyora Ester Álvarez Tebar secretària del tribunal del concurs
específic per a la provisió de 2 places de gestor/a de col·leccions (referència 2017A2IE11), en substitució de la
senyora Silvia Fajardo Isla.
Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 6 de
setembre de 2017, per la qual es designa la senyora Ester Álvarez Tebar secretària del tribunal del concurs
específic per a la provisió de 4 places de gestor/a d’afers acadèmics (referència 2017A2IE08), en substitució de
la senyora Silvia Fajardo Isla.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de
la rectora, de 7 de setembre de 2017, per la qual es concedeix a la senyora M. Rosa Gil Sánchez
l’excedència voluntària per incompatibilitat, per passar a prestar serveis a un altre cos o escala.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de
la rectora, de 7 de setembre de 2017, per la qual es concedeix l’excedència voluntària per incompatibilitat
per passar a prestar serveis a una altra Administració, a la senyora Carolina Delgado González.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de
la rectora, de 7 de setembre de 2017, per la qual es reincorpora al senyor José Alberto López Cachero, amb
destinació a la Unitat Integrada de Suport Administratiu Departamental de Psicologia Clínica i de la Salut i de
Psicologia Social – Administració de Lletres i Psicologia.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de
13 de setembre de 2017, per la qual es declara deserta la plaça amb destinació al Gabinet de Suport a la
Gerència i al Síndic de Greuges de la convocatòria de concurs específic, pel torn de trasllat i/o promoció de
referència 2017C1IE03 i es convoca a la senyora Silvia Maré a la realització d’una entrevista.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per delegació de la rectora, de
14 de setembre de 2017, per la qual es resol el concurs intern de trasllat i/o promoció, per a la provisió
d’una plaça de responsable de servei, amb destinació a la Unitat de Coordinació de l’Àrea de Planificació de
Sistemes d’Informació, adjudicant-la a la senyora Dolores Marín López.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de
la rectora, de 18 de setembre de 2017, per la qual es deixa sense efectes el pagament a la senyora Anna
Florensa Botines del complement personal de durada determinada que rebia actualment.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de
18 de setembre de 2017, per la qual s’adscriu, provisionalment, al senyor Rafael Sánchez Mejías, al
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Laboratori de Ciències Experimentals de la Facultat de Ciències de l’Educació – Administració de Centre de
Ciències de l’Educació, de Traducció i d’Interpretació.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’administració i Serveis, per autorització de la rectora, de
19 de setembre de 2017, per la qual es resol la convocatòria de concurs específic per a la provisió de 6
places de gestor/a departamental, segons es detalla:
•

Adjudicar la plaça amb destinació al Departament de Didàctica de la Llengua, de la Literatura i de les
Ciències Socials – Administració de Centre de Ciències de l’Educació i de Traducció i d’Interpretació, a la
senyora Míriam Lázaro Díez.

•

Adjudicar la plaça amb destinació al Departament de Química – Administració de Centre de Ciències i de
Biociències, a la senyora Francisca Padilla Torres.

•

Adjudicar la plaça amb destinació al Departament d’Economia i d’Història Econòmica – Administració de
Centre d’Economia i Empresa, a la senyora María Teresa Núñez Luque.

•

Adjudicar la plaça amb destinació al Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació –
Administració de Centre de Lletres i Psicologia, al senyor Ernesto Castaños Moreno.

•

Declarar deserta la plaça amb destinació al Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació
– Administració de Centre de Ciències de la Comunicació.

•

Declarar deserta la plaça amb destinació al Departament de Psiquiatria i Medicina Legal – Administració
de Centre de Medicina.

Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de
19 de setembre de 2017, per la qual es resol la convocatòria de concurs específic, pel torn de trasllat i/o
promoció, per la provisió de 14 places de l’escala administrativa, segons es detalla:
•

Adjudicar, en el torn de promoció, la plaça amb destinació al Departament de Genètica i Microbiologia,
al senyor David Garrido Morales.

•

Declarar deserta la plaça amb destinació al Departament de Química.

Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de
la rectora, de 20 de setembre de 2017, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Núria
Alcalà Bartra, per ocupar la plaça F05427 amb destinació a la Gestió Acadèmica de Biociències – Administració
de Ciències i de Biociències.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de
la rectora, de 20 de setembre de 2017, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Esther
Calderón Fajardo per ocupar la plaça F02017 amb destinació al Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de
l’Educació – Administració de Centre de Lletres i de Psicologia.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de
la rectora, de 20 de setembre de 2017, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Eva del
Pino Pérez per ocupar la plaça F01909 amb destinació al Departament de Geologia – Administració de Centre de
Ciències i de Biociències.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de
20 de setembre de 2017, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Belén Martínez Sánchez,
per ocupar la plaça F02657 amb destinació al Departament de Traducció i Interpretació i d’Estudis de l’Àsia
Oriental – Administració de Centre de Ciències de l’Educació, de Traducció i d’Interpretació.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de
la rectora, de 21 de setembre de 2017, per la qual es concedeix una comissió de serveis a la senyora
Virgínia Domínguez Álvarez a l’Ajuntament de Sabadell.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de
la rectora, de 22 de setembre de 2017, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Beatriz
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Díaz Rodríguez, per ocupar la plaça F04445 amb destinació al Departament de Física – Administració de Centre
de Ciències i de Biociències.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de
la rectora, de 26 de setembre de 2017, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora
Montserrat Andreu Camps, per ocupar la plaça F01473 amb destinació a la Gestió Acadèmica de la Facultat de
Ciències – Administració de Centre de Ciències i de Biociències.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de
la rectora, de 26 de setembre de 2017, per la qual s’encarrega, amb caràcter provisional, les funcions i les
responsabilitats de cap de grup de vigilants, al senyor Julián Cañadas de la Paz.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de
la rectora, de 26 de setembre de 2017, per la qual s’autoritza a la senyora Sílvia Martínez Martínez a
prestar serveis parcialment en la modalitat de teletreball.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de
26 de setembre de 2017, per la qual es resol la convocatòria de concurs específic, pel torn de trasllat i/o
promoció, per a la provisió de 3 places d’administratiu/iva especialista d’intercanvis, segons es detalla:
•

Adjudicar, en el torn de promoció, la plaça amb destinació a la Gestió Acadèmica de Ciències de
l’Administració de Centre de Ciències i de Biociències, a la senyora Lucía Capilla Rodríguez.

•

Adjudicar, en el torn de promoció, la plaça amb destinació a la Gestió Acadèmica de Ciències Polítiques
de l’Administració de Centre de Dret i de Ciències Polítiques i Sociologia, a la senyora Sílvia Maré Pérez.

•

Adjudicar, en el torn de promoció, la plaça amb destinació a la Gestió Acadèmica de Filosofia i Lletres
de l’Administració de Centre de Lletres i de Psicologia, a la senyora Francisca Prieto Tamayo.

Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de
28 de setembre de 2017, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Esther Labrador Agustin
per ocupar la plaça F04077 amb destinació a la Gestió Econòmica de l’Administració de Centre de Ciències de
l’Educació i de Traducció i d’Interpretació.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de
la rectora, de 28 de setembre de 2017, per la qual s’autoritza la reincorporació del senyor Juan José
Santana Aguilar al servei actiu de l’escala administrativa, a la plaça F05319 amb destinació a la Unitat de
Selecció de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de
la rectora, de 28 de setembre de 2017, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, al senyor David
Garrido Morales per ocupar la plaça F01947 amb destinació al Departament de Genètica i Microbiologia –
Administració de Centre de Ciències i Biociències.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de
la rectora, de 28 de setembre de 2017, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Mònica
Jardí Vinagre per ocupar la plaça F01549 amb destinació a la Gestió Econòmica de l’Administració de Centre de
Ciències de la Comunicació.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de
la rectora, de 28 de setembre de 2017, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Míriam
Lázaro Díez per ocupar la plaça F02005 amb destinació al Departament de Didàctica de la Llengua, de la
Literatura i de les Ciències Socials – Administració de Centre de Ciències de l’Educació i de Traducció i
d’Interpretació.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de
28 de setembre de 2017, per la qual es resol la convocatòria de concurs específic per a la provisió de la plaça
de gestor/a de contractació i mobilitat amb destinació a la Unitat de Relacions Laborals i Gestió de Personal de
l’Àrea de Persona d’Administració i Serveis i es proposa per a ocupar-la a la senyora Noemí Lopez Gómez.
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