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

I.1. Comissions del Consell de Govern
I.1.1. Comissió d’Afers Acadèmics
[tornar a l’índex]

Acord 001/2016, de 22 de gener de 2016 , Comissió d'Afers Acadèmics
Vista la proposta del vicerector de Relacions Internacionals d’aprovació de la convocatòria “Call for Applications
2015, Erasmus+ KA107 Scholarships for Student Mobility from Partner Countries”.
Vist que l’acció KA107 del Programa Erasmus+ de la Comissió Europea finança les mobilitats d’estudiants de
grau, màster i doctorat d’altres països associats a la UAB que es facin els cursos acadèmics 2015/16 i 2016/17
(fins el 30 de maig de 2017).
Vist l’article 180 dels Estatuts de la UAB, segons el qual la Universitat, d’acord amb la normativa vigent i amb
les disponibilitats pressupostàries, pot establir ajuts per a l’estudi.
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 l’acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa a les
competències de la Comissió d’Afers Acadèmics.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, la Comissió d’Afers Acadèmics de la UAB, ha adoptat els
següents

ACORDS
PRIMER.- Aprovar la Convocatòria “Call for Applications 2015, Erasmus+ KA107 Scholarships for Student
Mobility from Partner Countries”. [Document]
SEGON.- Encarregar al vicerector de Relacions Internacionals 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, garantint la seva difusió.
Acord 002/2016, de 22 de gener de 2016 , Comissió d'Afers Acadèmics
Vista la proposta del vicerector de Relacions Internacionals d’aprovació de la Convocatòria 2015, Erasmus+ KA
107 d’ajuts per mobilitat d’estudiants de grau i de doctorat a països associats.
Vist que l’acció KA107 del Programa Erasmus+ de la Comissió Europea finança les mobilitats d’estudiants de la
UAB a països associats que es facin els cursos acadèmics 2015/16 i 2016/17 (fins el 30 de maig de 2017).
Vist l’article 180 dels Estatuts de la UAB, segons el qual la Universitat, d’acord amb la normativa vigent i amb
les disponibilitats pressupostàries, pot establir ajuts per a l’estudi.
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 l’acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa a les
competències de la Comissió d’Afers Acadèmics.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
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Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, la Comissió d’Afers Acadèmics de la UAB, ha adoptat els
següents

ACORDS
PRIMER.- Aprovar la Convocatòria 2015, Erasmus+ KA 107 d’ajuts per mobilitat d’estudiants a països associats.
[Document]
SEGON.- Encarregar al vicerector de Relacions Internacionals 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, garantint la seva difusió.
Acord 003/2016, de 22 de gener de 2016 , Comissió d'Afers Acadèmics
Vista la proposta del vicerector de Professorat i Programació Acadèmica d'aprovació de l’oferta d’estudis i de
places per a l’accés a la universitat mitjançant l’acreditació de l’experiència laboral o professional per al curs
acadèmic 2016-2017.
Vist l'article 36 del Reial Decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condiciones per a
l’accés als ensenyaments universitaris oficials de grau, el qual disposa, que l’accés mitjançant l’acreditació
d’experiència laboral o professional es realitzarà respecte a uns ensenyaments concrets oferts per la
universitat.
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 l'acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2103, pel que fa a les
competències de la Comissió d'Afers Acadèmics.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del Vicerector de Professorat i Programació
Acadèmica, la Comissió d’Afers Acadèmics de la UAB, ha adoptat els següents

ACORDS
PRIMER.- Aprovar l'oferta d'estudis i de places per a l'accés als graus mitjançant l'acreditació de l'experiència
laboral o professional per al curs acadèmic 2016-2017, per delegació del Consell de Govern. [Document]
SEGON.- Encarregar al vicerector de Professorat i Programació Acadèmica 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, garantint la seva difusió.
Acord 004/2016, de 22 de gener de 2016 , Comissió d'Afers Acadèmics
Vista la proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat de modificació del Calendari acadèmic
per al curs acadèmic 2015-2016.
Ates que el calendari academicoadministratiu per al curs acadèmic 2015-2016 va ser aprovat pel Consell de
Govern en data 19 de març de 2015.
Vist el que preveuen les Ordres del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya de 25 de
maig i de 26 de novembre de 2015, pel que fa al calendari oficial de festes laborals i locals per a l'any 2016.
Vista la Resolució del Departament d’Economia i Coneixement de 30 de novembre, pel que fa a les dades
previstes per a la celebració de les Proves d’Accés a la Universitat (PAU) el curs 2015-2016.
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 l'acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa a les
competències de la Comissió d'Afers Acadèmics.
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Vist l’acord del Consell de Govern de 16 de juliol de 2015, pel qual delega en la Comissió d’Afers Acadèmics
l’aprovació de les noves modificacions del calendari acadèmic per al curs acadèmic 2015-2016.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i
Ocupabilitat, la Comissió d’Afers Acadèmics de la UAB, ha adoptat els següents

ACORDS
PRIMER.- Aprovar la modificació del calendari acadèmic per al curs 2015-2016, per delegació del Consell de
Govern. [Document]
SEGON.- Encarregar a la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat 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, garantint la seva difusió.
Acord 005/2016, de 22 de gener de 2016 , Comissió d'Afers Acadèmics
Vista la proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat de modificació del Calendari
academicoadministratiu per al curs acadèmic 2015-2016.
Ates que el calendari acadèmic per al curs 2015-2016 va ser aprovat pel Consell de Govern en data 20 de maig
de 2015.
Atesa la necessitat de regular el procés d’admissió i matriculació del programa Study Abroad pel curs 20152016.
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 l'acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa a les
competències de la Comissió d'Afers Acadèmics.
Vist l’acord del Consell de Govern de 16 de juliol de 2015, pel qual delega en la Comissió d’Afers Acadèmics
l’aprovació de les noves modificacions del calendari acadèmic administratiu per al curs acadèmic 2015-2016.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i
Ocupabilitat, la Comissió d’Afers Acadèmics de la UAB, ha adoptat els següents

ACORDS
PRIMER.- Aprovar la modificació del calendari acadèmic administratiu per al curs 2015-2016, per delegació del
Consell de Govern. [Document]
SEGON.- Encarregar a la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat 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, garantint la seva difusió.

Acord 006/2016, de 22 de gener de 2016 , Comissió d'Afers Acadèmics
Vista la proposta de la Vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat d’aprovació de l’oferta d’activitats de
reconeixement acadèmic en crèdits per a la participació en activitats universitàries culturals, esportives, de
representació estudiantil, solidàries i de cooperació per al curs acadèmic 2015-2016.
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Atès la necessitat d’implementar l’oferta d’activitats de reconeixement acadèmic en crèdits per a la participació
en activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació per al
curs acadèmic 2015-2016.
Vist l'article 12.8 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 disposa que els
estudiants podran obtenir reconeixement acadèmic en crèdits per la participació en activitats universitàries
culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació.
Vist que els articles 89.1.b i 95 i següents del Text Refós de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als
estudis universitaris regulats de conformitat amb al Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, modificat pel
Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, aprovat per l'acord del Consell de Govern de 2 de març de 2011, que
regulen el reconeixement de les activitats abans esmentades.
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 l'acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa a les
competències de la Comissió d'Afers Acadèmics.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la Vicerectora de Qualitat, Docència i
Ocupabilitat, la Comissió d’Afers Acadèmics de la UAB, ha adoptat els següents

ACORDS
PRIMER.- Aprovar les activitats susceptibles de reconeixement acadèmic per al curs 2015-2016. [Document]
SEGON.- Encarregar la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat 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, garantint la seva difusió.

Acord 007/2016, de 22 de gener de 2016 , Comissió d'Afers Acadèmics
Vista la proposta de la Vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat d’aprovació de l’oferta d’activitats de
lliure elecció, per al curs acadèmic 2015/2016, presentades per les estructures bàsiques de la UAB i altres
entitats.
Atès la necessitat d’implementar l’oferta d’activitats de lliure elecció per al curs acadèmic 2015/2016.
Vist l'article 7 del Reial Decret 1497/1987, de 27 de novembre, pel qual s’estableixen directrius generals
comunes dels plans d’estudi dels títols universitaris de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional, el
qual disposa que l’estudiant pot configurar una part del seu currículum amb matèries de lliure elecció.
Vist l’article 261.7 del Text Refós de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris
regulats de conformitat amb els plans d’estudis anteriors al Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, aprovat
per l’acord del Consell de Govern de 17 de novembre de 2010, el qual regula el règim de les activitats de lliure
elecció no incloses en la programació acadèmica dels estudis oficials de la UAB, i disposa, que han de ser
comunicades o aprovades segons el cas, cada curs acadèmic, per la comissió competent en la matèria.
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 l’acord del Consell de Govern de data 14 de maç de 2013, pel que fa a les
competències de la Comissió d’Afers Acadèmics.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la Vicerectora de Qualitat, Docència i
Ocupabilitat, la Comissió d’Afers Acadèmics de la UAB, ha adoptat els següents
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ACORDS
PRIMER.- Aprovar les activitats susceptibles de reconeixement com crèdits de lliure elecció per al curs
2015/2016 aprovades per les estructures bàsiques de la UAB i altres entitats. [Document]
SEGON.- Encarregar la Vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat 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, garantint la seva difusió.

Acord 008/2016, de 22 de gener de 2016 , Comissió d'Afers Acadèmics
Vistes les propostes d’atorgament de premis extraordinaris de titulació presentades pels centres corresponents.
Vist l’article 155 i següents de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de
conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011, que
regula l’atorgament dels premis extraordinaris de titulació.
Vist l'article 12.3.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 març de 2013, pel que fa
a les competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon aprovar la concessió dels
premis extraordinaris de titulació.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i
Ocupabilitat, la Comissió d’Afers Acadèmics de la UAB, ha adoptat els següents

ACORDS
PRIMER.- Atorgar, per delegació del Consell de Govern, els premis extraordinaris de titulació per al curs
acadèmic 2012-2013, 2013-2014 i 2014-2015. [Document]
SEGON.- Encarregar a la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat 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.
Acord 009/2016, de 22 de gener de 2016 , Comissió d'Afers Acadèmics
Vista la proposta de la Vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat d'aprovació de reconeixement de Cicles
Formatius de Grau Superior per crèdits d'estudis de grau presentades pels centres corresponents.
Atesa la necessitat d'implementar l'oferta d'ensenyaments superiors oficials que donen dret a reconeixement
acadèmic en els estudis de grau per als cursos acadèmics 2015-2016.
Vist l'article 6.2 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 disposa que podran
ser objecte de reconeixement els crèdits cursats en altres ensenyaments superiors oficials.
Vist l'article 78 del Text Refós de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats
de conformitat amb al Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de
juliol, aprovat per l'acord del Consell de Govern de 2 de març de 2011, el qual disposa que podran ser objecte
de reconeixement els crèdits cursats en altres ensenyaments superiors 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 l'acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa a les
competències de la Comissió d'Afers Acadèmics.
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Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i
Ocupabilitat, la Comissió d’Afers Acadèmics de la UAB, ha adoptat els següents

ACORDS
PRIMER.- Aprovar el reconeixement de Cicles Formatius de Grau Superior per crèdits d'estudis de grau.
[Document]
SEGON.- Encarregar a la Vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat 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, garantint la seva difusió.
Acord 010/2016, de 22 de gener de 2016 , Comissió d'Afers Acadèmics
Vistes les diverses peticions de creació i de modificació de nous diplomes de postgrau que han estat
presentades a l'Escola de Postgrau, i després de revisada la documentació justificativa corresponent que
acredita que les propostes reuneixen els requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus de títols.
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general.
Vist el que disposa l'article 64.f i 171.1 dels Estatuts de la UAB sobre la creació de titulacions pròpies de la UAB.
Vist l'article 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 14 de març de 2013, 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 primer cicle, segon cicle i
formació permanent.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i
Ocupabilitat, la Comissió d’Afers Acadèmics de la UAB, ha adoptat els següents

ACORDS
PRIMER.- Informar favorablement la creació i la modificació de nous diplomes de postgrau propis.
SEGON.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació.
Acord 011/2016, de 22 de gener de 2016 , Comissió d'Afers Acadèmics
Vistes les propostes de plans d’estudis de diplomes de postgrau propis presentades a l'Escola de Postgrau, i
després de revisada la documentació justificativa corresponent que acredita que les propostes reuneixen els
requisits exigits per a la seva aprovació.
Atesa la necessitat d’implementar les propostes que es presenten per tal de satisfer la demanda d’aquests
estudis.
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general.
Vist el què disposa l’article 230 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats
de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011,
sobre els plans d’estudis dels títols de màster.
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Vist l’article 285.3 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de
conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011, sobre
els plans d’estudis de les diplomatures de postgrau.
Vist l'article 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 14 de març 2013, pel que fa a
les competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon aprovar els plans d’estudis
de tots els estudis de primer cicle, segon cicle i formació permanent conduents a títols oficials i a títols propis i
informar-ne al Consell Social, així com les modificacions derivades de la seva aplicació.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i
Ocupabilitat, la Comissió d'Afers Acadèmics de la UAB, ha adoptat els següents

ACORDS
PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, els plans d’estudis diplomes de postgrau propis
següents, condicionat a l’aprovació dels títols corresponents pels òrgans competents:
-

Diploma
Diploma
Diploma
Diploma

de
de
de
de

postgrau
postgrau
postgrau
postgrau

en
en
en
en

Acupuntura i Dolor
Seguretat Privada Operativa
Correcció i Assessorament Lingüístic
Enginyeria de Desenvolupament d’Aplicacions per a Dispositius Mòbils

SEGON.- Encarregar a la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat 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.
Acord 012/2016, de 22 de gener de 2016 , Comissió d'Afers Acadèmics
Vistes les propostes de creació de nous cursos d’especialització presentades a l'Escola de Postgrau, i després de
revisada la documentació justificativa corresponent que acredita que les propostes reuneixen els requisits
exigits per la UAB per a la 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 modificada en
data 13 de juliol de 2011, sobre les propostes de cursos d’especialització.
Vist l’acord de la Comissió d’Afers Acadèmics de data 1 de juliol de 2013, pel qual es delega la resolució
d’assumptes derivats dels estudis de formació permanent en la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat,
entre els quals es troba l’aprovació de cursos de formació continuada.
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 14 de març de 2013, pel que fa a les
competències de la Comissió d'Afers Acadèmics.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i
Ocupabilitat, la Comissió d’Afers Acadèmics de la UAB, ha adoptat els següents
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ACORDS
PRIMER.- Donar-se per assabentat de l’aprovació dels cursos d’especialització. [Document]
SEGON.- Encarregar a la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat el seguiment de l’acord primer.
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius.
Acord 013/2016, de 22 de gener de 2016 , Comissió d'Afers Acadèmics
Vista la proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat de modificació de memòries de títols de
grau que han estat presentades pels centres corresponents.
Atès la necessitat de modificar les memòries dels títols de Grau que es presenten, 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.
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 14 de març de 2013, 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 de primer cicle, segon cicle i formació permanent 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.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i
Ocupabilitat, la Comissió d’Afers Acadèmics de la UAB, ha adoptat els següents

ACORDS
PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la modificació de la memòria del títol de Grau.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grau
Grau
Grau
Grau
Grau
Grau
Grau
Grau
Grau
Grau
Grau
Grau
Grau
Grau
Grau

en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en

Estudis Anglesos
Estudis d’Anglès i Català
Estudis d’Anglès i de Clàssiques
Estudis d’Anglès i Espanyol
Estudis d’Anglès i Francès
Estudis de Francès i Català
Estudis de Francès i de Clàssiques
Estudis de Francès i Espanyol
Estudis Francesos
Fisioteràpia
Infermeria
Medicina
Medicina UAB-UPF
Teràpia Ocupacional
Traducció i Interpretació

SEGON.- Encarregar a la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat 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.
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Acord 014/2016, de 22 de gener de 2016 , Comissió d'Afers Acadèmics
Vista la proposta del vicerector de Professorat i Programació Acadèmica de modificació de minors.
Vista la necessitat de modificar el minor en Desenvolupament Sostenible i Ciutadania Global per tal d’adaptarlo a les necessitats actuals.
Vist l'article 15 i següents de la Normativa sobre organització acadèmica complementaria de la normativa
acadèmica de caràcter general de la UAB aprovada pel Consell de Govern de 19 d’octubre de 2011 i les seves
posteriors modificacions, que estableix que els minors són itineraris d’universitat amb responsabilitat de
programació d’un centre i oberts a estudiants de diferents graus, i que disposa, entre d’altres, que aquests
estudis seran aprovats per la Comissió competent en matèria d’ordenació acadèmica.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Professorat i Programació
Acadèmica, la Comissió d’Afers Acadèmics de la UAB, ha adoptat els següents

ACORDS
PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la modificació del minor següent:
-

Minor en Desenvolupament Sostenible i Ciutadania Global

SEGON.- Encarregar al vicerector de Professorat i de Programació Acadèmica 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, garantint la seva difusió.

Acord 015/2016, de 22 de gener de 2016 , Comissió d'Afers Acadèmics
Vista la proposta del vicerector de Professorat i Programació Acadèmica de creació de títols de Màsters
Universitaris 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 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 12.3.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 14 de març de 2013, 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 postgrau.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Professorat i Programació
Acadèmica, la Comissió d’Afers Acadèmics de la UAB, ha adoptat els següents

ACORDS
PRIMER.- Informar favorablement la creació del títol de màster universitari.
SEGON.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació.
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Acord 016/2016, de 22 de gener de 2016 , Comissió d'Afers Acadèmics
Vista la proposta de memòria de màster universitari presentada pel centre corresponent, i després de revisada
la documentació justificativa corresponent que acredita que la proposta reuneix els requisits exigits per a la
seva aprovació.
Atesa la necessitat d’implementar la proposta que es presenta per tal de satisfer la demanda d’aquests estudis.
Vist l'article 15 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments
universitaris oficials, que estableix les directrius per a l’elaboració dels plans d’estudis conduents a l’obtenció
del títol de Màster Universitari.
Vist l'article 12.3.a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, 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.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i
Ocupabilitat, la Comissió d’Afers Acadèmics de la UAB, ha adoptat els següents

ACORDS
PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la memòria del màster universitari , condicionat a
l’aprovació del títol corresponent pels òrgans competents:
-

Gestió esportiva

SEGON.- Encarregar a la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat 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.
Acord 017/2016, de 22 de gener de 2016 , Comissió d'Afers Acadèmics
Vista la proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat de modificació de memòries de màster
universitaris que han estat presentades pels centres corresponents.
Atesa la necessitat de modificar la memòria dels títols de màster universitari que es presenten, 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.
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 14 de març de 2013, pel que fa a les
competències de la Comissions d'Afers Acadèmics, que estableix que li correspon aprovar els plans d’estudis
conduents a títols oficials i informar-ne al Consell Social.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i
Ocupabilitat, la Comissió d’Afers Acadèmics de la UAB, ha adoptat els següents
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ACORDS
PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la modificació de la memòria del títol de màster
universitari següents:
•
•
•
•
•

Física d’Altes Energies, Astrofísica i Cosmologia
Polítiques Socials i Acció Comunitària
Recerca Aplicada en Economia i Empresa
Recerca en Comunicació i Periodisme
Traducció, Interpretació i Estudis Interculturals

SEGON.- Encarregar a la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat 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.
Acord 018/2016, de 22 de gener de 2016 , Comissió d'Afers Acadèmics
Vista la proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat d’aprovació dels autoinformes per al
procés d’acreditació de les titulacions dels centres.
Atès que per a dur a terme aquest procés es requereix de l’elaboració d’un autoinforme per part del centre a
acreditar, i atès que tal com s’estableix en el procés definit per l’AQU, forma part de la documentació que s’ha
de lliurar i que s’avalua per part d’una comissió externa, amb l’objectiu d’obtenir l’informe definitiu d’acreditació
favorable que permeti la continuïtat de la impartició de les titulacions.
Vist l’article 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 14 de març de 2013, pel que fa a les
competències de la Comissió d’Afers Acadèmics.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i
Ocupabilitat, la Comissió d’Afers Acadèmics de la UAB, ha adoptat els següents

ACORDS
PRIMER.- Aprovar els autoinformes per al procés d’acreditació de les titulacions dels centres següents:
•
•

Escola d’Enginyeria
Escola de Prevenció i Seguretat Integral

SEGON.- Encarregar a la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat 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.
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I.1.2. Comissió d’Afers d’Estudiants
[tornar a l’índex]

Acord 001/2016, de 20 de gener de 2016 , Comissió d'Afers d'Estudiants
Vista la proposta que la Facultat d’Economia i Empresa ha elevat a la vicerectora d’Estudiants i Cooperació.
Vista la necessitat d’establir un marc regulador per a resoldre les sol•licituds de la Convocatòria d’ajuts de
matrícula per a cursar el Màster Universitari en Recerca Aplicada en Economia i Empresa (MAREB). Curs
acadèmic 2016/2017.
Vist l’article 8 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions de Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de 15 de juliol de 2009, pel què fa les
competències de la Comissió d’Afers d’Estudiants.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora d’Estudiants i Cooperació, la
Comissió d’Afers d’Estudiants de la UAB, ha adoptat els següents

ACORDS
PRIMER.- Aprovar la convocatòria d’ajuts de matrícula per a cursar el Màster Universitari en Recerca Aplicada
en Economia i Empresa (MAREB). Curs acadèmic 2016/2017. [Document]
SEGON.- Encarregar a la vicerectora d’Estudiants i Cooperació l’execució i seguiment
d’aquests acords.
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent competent en matèria d’estudiants, per tal que porti a
terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.
Acord 002/2016, de 20 de gener de 2016 , Comissió d'Afers d'Estudiants
Vista la proposta del vicerectora d’Estudiants i Cooperació.
Atès que el Text refós de les normatives complementàries de les normes de caràcter general aplicables a
l’estudiantat de la Universitat Autònoma de Barcelona, aprovat per acord del Consell de Govern de 13 de juliol
de 2011, estableix la normativa bàsica que ordena les diferents convocatòries d’ajuts de col•laboració amb la
UAB.
Atès que en la Comissió d’Afers d’Estudiants de 27 d’abril de 2015 es va aprovar la Convocatòria d’ajuts a
l’estudi per a situacions d’emergència: Programa Finestreta. Curs 2015-2016.
Atès que s’ha constatat la necessitat d’ampliar el requisits per accedir a aquests ajuts a l’estudi.
Vist l’article 8 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions de Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de 15 de juliol de 2009, pel què fa a les
competències de la Comissió d’Afers d’Estudiants.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora d’Estudiants i Cooperació, la
Comissió d’Afers d’Estudiants de la UAB, ha adoptat els següents

ACORDS
PRIMER.- Aprovar la modificació de la Convocatòria d’ajuts a l’estudi per a situacions d’emergència: Programa
finestreta. Curs 2015-2016. [Document]
SEGON - Encarregar a la vicerectora d’Estudiants i Cooperació l’execució i seguiment d’aquests acords.
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TERCER- Comunicar els presents acords a la vicegerent competent en matèria d’estudiants, per tal que porti a
terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.

I.1.3. Comissió d’Economia i d’Organització
[tornar a l’índex]

Acord 001/2016, de 25 de gener de 2016 , Comissió d'Economia i d'Organització
Vista la proposta d’aprovació de les modificacions de crèdit de 20 de desembre de 2015.
Vistos els Acords de la Comissió d’Economia i Organització de data 20 d’abril de 2015, de 25 de maig de 2015,
de 26 de juny de 2015, de 23 de setembre de 2015 i de 4 de novembre de 2015 i 15 de novembre de 2015
pel que fa a les modificacions de crèdit relatives a l’exercici 2015.
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 número 6 de les Bases d’execució del pressupost 2015 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 de 14 de març de 2013, pel que
fa a les competències de la Comissió d’Economia i Organització en matèria d’instruccions per al seguiment i la
gestió del pressupost.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del gerent,
d’Organització de la UAB, ha adoptat els següents

la Comissió d’Economia i

ACORDS
Primer. Aprovar les modificacions de crèdit en data 20 de desembre de 2015. [Document]
Segon. Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’Equip de Govern i la Gerència l’execució i el
seguiment d’aquests acords.
Tercer. Comunicar aquests acords a la vicegerenta d’Economia, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per fer-los efectius.
Acord 002/2016, de 25 de gener de 2016 , Comissió d'Economia i d'Organització
Atès l'acord de la Comissió Executiva del CSUC de 9 de desembre de 2015 pel qual s’acorda aprovar les tarifes
pels serveis prestats i la seva política de facturació per a l’exercici 2016.
Vist l’Acord GOV/173/2013, de 10 de desembre, pel qual es va ratificar la dissolució del CBUC per absorció per
part del Centre de Serveis Científics i Acadèmics de Catalunya (CESCA) i que passà a denominar-se Consorci
de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) el qual va assumir els objectius del CBUC.
Atès que l’article 26.2 dels Estatuts del CSUC estableix que l’aprovació de les correspon al Consell de Govern,
qui podrà delegar-ho, si escau, en la Comissió Executiva; així mateix regula que les tarifes del CSUC en la seva
actuació com a mitjà propi instrumental i servei tècnic de les institucions consorciades requerirà la ratificació
d’aquestes.
Atès que la UAB és una de les entitats consorciades en el CSUC i que, per tant, les tarifes abans esmentades
requereixen la ratificació d'aquesta Universitat.
Vist l'article 10.1. lletres c) i 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 14 de març de 2013,
pel que fa a les competències de la Comissió d'Economia i d'Organització.
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Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora d’Economia i Organització ,
la Comissió d’Economia i d’Organització de la UAB, ha adoptat els següents

ACORDS
Primer. Ratificar les tarifes pels serveis prestats pel Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) per
a l’exercici de 2016. [Document]
Segon. Elevar aquest acord al Consell Social perquè exerceixi les seves competències.
Tercer. Encarregar a la vicerectora d’Economia i Organització l’execució i el seguiment d’aquests acords.
Quart. Comunicar aquests acords al comissionat del rector per a la Societat de la Informació i a la vicegerenta
d’Economia, per tal que portin a terme les mesures necessàries per fer-los efectius.
Acord 003/2016, de 25 de gener de 2016 , Comissió d'Economia i d'Organització
Vista l’Adhesió a la Contractació conjunta de lloc de treball mitjançant la tramitació pel Consorci de Serveis
Universitaris de Catalunya (CSUC) de l’Acord Marc per seleccionar les empreses que podran subministrar i
mantenir el lloc de treball a les entitats adherides, signat per la UAB en data 12 de gener de 2016.
Vist el que estableix la disposició addicional segona de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals,
administratives, financeres i del sector públic mitjançat el qual es regula que els ens, els organismes i les
entitats del sector públic de Catalunya poden adjudicar contractes, concloure acords marc i articular sistemes
dinàmics de contractació de manera conjunta en el marc de la normativa de contractació pública, amb l’acord
previ corresponent, sempre que el recurs a aquests instruments no s’efectuï de manera que la competència es
vegi obstaculitzada, restringida o falsejada.
Vist que la UAB manifesta el seu interès en contractar conjuntament el subministrament i manteniment del lloc
de treball mitjançant la tramitació de l’acord marc que permeti seleccionar les empreses que podran
subministrar i mantenir el lloc de treball a les entitats adherides.
Vist l'article 10.4 lletra a) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de
Govern de la UAB, segons la redacció donada per l’Acord de Consell de Govern de 14 de març de 2013, pel que
fa a les competències de la Comissió d’Economia i Organització en matèria de proposta de programació
plurianual.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del gerent,
d’Organització de la UAB, ha adoptat els següents

la Comissió d’Economia i

ACORDS
Primera. Informar favorablement de la proposta d’adhesió a la contractació conjunta del subministrament i el
manteniment del lloc de treball mitjançant la tramitació de l’acord marc que permeti seleccionar les empreses
que podran subministrar i mantenir el lloc de treball a les entitats adherides.
Segona. Elevar aquest acord al Consell de Govern i al Consell Social per tal que exerceixin les seves
competències.
Tercera. Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’Equip de Govern i la Gerència l’execució i el
seguiment d’aquests acords.
Quarta. Comunicar aquests acords a la vicegerenta d’Economia, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per fer-los efectius.
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I.1.4. Comissió de Personal Acadèmic
[tornar a l’índex]

Acord 001/2016, de 21 de gener de 2016 , Comissió de Personal Acadèmic
Vist l’acord del Consell de Govern de la Universitat Autònoma de Barcelona, de data 20 de desembre de 2006
que va establir un model de carrera docent i investigadora que pretenia posar en marxa una planificació del
relleu generacional que poc a poc s’havia d’anar produint a la nostra universitat, basat en l’excel•lència del
professorat i en la internacionalització.
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.
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 modificat per l’Acord de Consell de Govern de
26 de gener de 2011, Acord de Consell de Govern de 13 de juliol de 2011, per l’Acord de Consell de Govern de
15 de desembre de 2011, per l’Acord de Consell de Govern de 25 d’abril de 2012, per l’Acord de Consell de
Govern de 5 de juny de 2013, per l’Acord de Consell de Govern de 23 de gener de 2014 i per l’Acord de Consell
de Govern de 5 de març de 2014.
Vist l’article 18.2 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de
la UAB, aprovada per Acord de Consell de Govern de 14 de març de 2013, pel que fa a les competències de la
Comissió de Personal Acadèmic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Professorat i Programació
Acadèmica, la Comissió de Personal Acadèmic de la UAB, ha adoptat els següents

ACORDS
Primer.- Aprovar la Convocatòria d’una plaça d’agregat o agregada en règim de contracte laboral. [Document]
Segon.- Encarregar al vicerector de Professorat i Programació Acadèmica l'execució i el seguiment d’aquests
acords.
Acord 002/2016, de 21 de gener de 2016 , Comissió de Personal Acadèmic
Vist l’acord del Consell de Govern de la Universitat Autònoma de Barcelona, de data 20 de desembre de 2006
que va establir un model de carrera docent i investigadora que pretenia posar en marxa una planificació del
relleu generacional que poc a poc s’havia d’anar produint a la nostra universitat, basat en l’excel•lència del
professorat i en la internacionalització.
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.
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 modificat per l’Acord de Consell de Govern de
26 de gener de 2011, Acord de Consell de Govern de 13 de juliol de 2011, per l’Acord de Consell de Govern de
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15 de desembre de 2011, per l’Acord de Consell de Govern de 25 d’abril de 2012, per l’Acord de Consell de
Govern de 5 de juny de 2013, per l’Acord de Consell de Govern de 23 de gener de 2014 i per l’Acord de Consell
de Govern de 5 de març de 2014.
Vistos el Reial decret 1558/1986 de 28 de juny, pel qual s’estableixen les bases generals del règim de concerts
entre les universitats i les institucions sanitàries (RDBCUIS) i el conveni signat entre la Universitat Autònoma de
Barcelona i la Corporació Sanitària Parc Taulí, d’1 de febrer de 2011(CUAB-TAULI) que regulen entre d’altres
aspectes el règim del personal acadèmic del seu àmbit d’actuació.
Vist l’article 18.2 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de
la UAB, aprovada per Acord de Consell de Govern de 14 de març de 2013, pel que fa a les competències de la
Comissió de Personal Acadèmic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Professorat i Programació
Acadèmica, la Comissió de Personal Acadèmic de la UAB, ha adoptat els següents

ACORDS
Primer.- Aprovar la Convocatòria de places d’agregat o agregada hospitalàries vinculades al Parc Taulí de
Sabadell. [Document]
Segon.- Encarregar al vicerector de Professorat i Programació Acadèmica l'execució i el seguiment d’aquests
acords.
Acord 003/2016, de 21 de gener de 2016 , Comissió de Personal Acadèmic
Vist l’acord del Consell de Govern de la Universitat Autònoma de Barcelona, de data 20 de desembre de 2006
que va establir un model de carrera docent i investigadora que pretenia posar en marxa una planificació del
relleu generacional que poc a poc s’havia d’anar produint a la nostra universitat, basat en l’excel•lència del
professorat i en la internacionalització.
Vist l’article 63 i següents de la Llei Orgànica d’Universitats que regula la promoció i la mobilitat del personal
dels cossos docents universitaris. Atès que les places vacants cobertes per aquests concursos, en tant que no
suposen ingrés de nou personal, no computaran als efectes de l’ocupació pública.
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 modificat per l’Acord de Consell de Govern de
26 de gener de 2011, Acord de Consell de Govern de 13 de juliol de 2011, per l’Acord de Consell de Govern de
15 de desembre de 2011, per l’Acord de Consell de Govern de 25 d’abril de 2012, per l’Acord de Consell de
Govern de 5 de juny de 2013, per l’Acord de Consell de Govern de 23 de gener de 2014 i per l’Acord de Consell
de Govern de 5 de març de 2014.
Vistos el Reial decret 1558/1986 de 28 de juny, pel qual s’estableixen les bases generals del règim de concerts
entre les universitats i les institucions sanitàries (RDBCUIS) i el conveni signat entre la Universitat Autònoma de
Barcelona i l’Institut Català de la Salut, de 15 de març de 2002 (CUAB-ICS) que regulen entre d’altres aspectes
el règim del personal acadèmic del seu àmbit d’actuació.
Vist l’article 18.2 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de
la UAB, aprovada per Acord de Consell de Govern de 14 de març de 2013, pel que fa a les competències de la
Comissió de Personal Acadèmic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Professorat i Programació
Acadèmica,la Comissió de Personal Acadèmic de la UAB, ha adoptat els següents

ACORDS
Primer.- Aprovar la Convocatòria de places de catedràtic d’universitat hospitalària vinculada a l’Hospital de la
Vall d’Hebron per mobilitat.[Document]
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Segon.- Encarregar al vicerector de Professorat i Programació Acadèmica l'execució i el seguiment d’aquests
acords.
Acord 004/2016, de 21 de gener de 2016 , Comissió de Personal Acadèmic
Vista la proposta del vicerector de Relacions Internacionals d’aprovació de la Convocatòria 2015, Erasmus+ KA
107 d’ajuts per a la mobilitat docent a països associats.
Vist que el programa Erasmus+ KA 107 de la Comissió Europea finança els intercanvis d’estudiants i de
professors de la UAB entre països associats que es facin durant els cursos acadèmics 2015/16 i 2016/17 (fins el
30 de maig de 2017).
Vist l’article 189 dels Estatuts de la UAB, segons el qual la Universitat fomentarà, per al bon exercici de les
seves finalitats i activitats, la col•laboració i coordinació amb altres universitats i entitats públiques o privades.
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 l’acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa a les
competències de la Comissió de Personal Acadèmic.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, la Comissió de Personal Acadèmic de la UAB, ha adoptat
els següents

ACORDS
Primer.- Aprovar la Convocatòria 2015, Erasmus+ KA 107 (IN) d’ajut a la mobilitat per a personal acadèmic
d’institucions associades al Programa que es desplacen a la UAB.[Document]
Segon.- Aprovar la Convocatòria 2015, Erasmus+ KA 107 (OUT) d’ajut a la mobilitat del personal acadèmic de
la UAB que es desplaça a institucions associades al Programa. [Document]
Tercer.- Encarregar al vicerector de Relacions Internacionals l'execució i el seguiment d’aquests acords.

I.1.5. Comissió de Transferència de Coneixements i de Projectes Estratègics
[tornar a l’índex]

Acord 001/2016, de 29 de gener de 2016 , Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes
Estratègics
Vista la sol·licitud presentada pel doctor Oscar Cabezón Ponsoda, investigador del departament de Medicina i
Cirurgia Animals, per adscriure la totalitat de la seva activitat investigadora a l’Institut de Recerca i Tecnologia
Alimentàries (IRTA) i l’autorització del director departament (document 1).
Vista la carta del Director Generl de l’Institut de Recerca i Tecnologia Alimentàries adreçada al vicerector de
Projectes Estratègics i Planificació on transmet la conformitat de l’esmentada institució per materialitzar
l’adscripció de l’activitat investigadora del doctor Oscar Cabezón Ponsoda (document 2).
Vist l’article 33 i següents del text refós de la Normativa de la UAB en matèria d’investigació, aprovada per
acord de Consell de Govern de 2 de març de 2011 i modificats per acords de 5 de juny de 2013 i 19 de març de
2015.
Vist l’article 22.1.b) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa
a les competències de la Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes Estratègics, que estableix que
li correspon, per delegació del Consell de Govern aprovar l’adscripció de la recerca corresponent al personal de
la UAB en altres institucions externes de recerca i transferència.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
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Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Projectes Estratègics i de
Planificació, la Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes Estratègics de la UAB, ha adoptat els
següents

ACORDS
PRIMER.- Aprovar l’adscripció de la totalitat de l’activitat de recerca del doctor Oscar Cabezón Ponsoda,
investigador del departament de Medicina i Cirurgia Animals de la UAB a l’Institut de Recerca i Tecnologia
Alimentàries.
SEGON.- Comunicar el present acord al vicerector de Projectes Estratègics i Planificació perquè exercici les
seves competències.
TERCER.- Comunicar el present acord al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-lo efectiu.

II. Convenis institucionals
II.1. Marc de col·laboració
[tornar a l’índex]

Conveni de 22 de desembre de 2015 entre la UAB i MS Training Centre for Development Cooperation
(Tanzania - Tanzània), per establir un marc de col·laboració comú.
Conveni de 22 de desembre de 2015 entre la UAB i la Universidad Autónoma del Estado de México (Mèxic),
per establir un marc de col·laboració comú.
Conveni de 29 de desembre de 2015 entre la UAB i la Universidade Estadual de Santa Cruz - UESC (Brasil),
per establir un marc de col·laboració comú.

II.2. Específics
[tornar a l’índex]

Addenda d’1 de gener de 2014 al conveni de col·laboració docent de 15 de setembre de 2014, entre la UAB i
Granja l’Heura, per la qual es modifica l'annex del conveni de col·laboració docent.
Conveni de d’1 de gener de 2015 entre la UAB i Centro de Investigación Biomédica en Red en Enfermedades
Neurodegenerativas (CIBERNED), per desenvolupar les relacions entre el CIBERNED i les Institucions integrades
en el consorci, en matèria de recursos humans, béns patrimonials, drets propietat intel·lectual i industrial,
difusió i condicions econòmiques de compensació per serveis prestats.
Conveni de 15 de juny de 2015 entre la UAB i GenIntegral, de col·laboració docent, curs 2014-2015 al
Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia.
Conveni de 14 de setembre de 2015 entre la UAB i el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, per la
gestió d'ajudes Erasmus.es, finançades pel Ministeri en el marc del programa Erasmus +.
Addenda de 23 de setembre de 2015 al conveni de col·laboració de 29 de setembre de 2014 entre la UAB,
Novartis Farmacéutica, SA i Fundació Salut i Envelliment, pròrroga de la Càtedra UAB-Novartis de docència i
investigació en medicina de familia.
Conveni de 30 de setembre de 2015 entre la UAB, la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i la Escola
Universitària d'infermeria Sant Joan de Déu, per a la realització conjunta del MU en recerca i innovació en cures
infermeres (MU cures Infermeres).
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Conveni de 14 d’octubre de 2015 entre la UAB i la Asociación Gestación Asistida Reproductiva (AGAR) a
través del Grupo de Investigación AFIN, per coordinar accions d'investigació, formació de recursos i
assessorament sobre Reproducció, Famílies i Infàncies.
Conveni de 15 d’octubre de 2015 entre la UAB i el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (en
endavant CREAF), conveni marc de col·laboració.
Addenda de 16 d’octubre de 2015 al conveni marc de 15 d’octubre de 2015 entre la UAB i el Centre de
Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (en endavant CREAF), relativa a la direcció del CREAF.
Conveni de 16 d’octubre de 2015 entre la UAB i el Ajuntament de Sabadell, per a dur a terme el treball
troncal "Sabadell 2050: diagnosi, planejament i gestió d'espais lliures en el context de canvi socioambiental" en
el marc del METIP.
Conveni de 6 de novembre de 2015 entre la UAB i BARCELONA IVF, S.L.P, de col·laboració docent, curs
2015-2016
Conveni de 6 de novembre de 2015 entre la UAB i REPROGENETICS SPAIN, SA, de col·laboració docent,
curs 2015-2016
Conveni de 9 de novembre de 2015 entre la UAB i Clarke, Modet y CIA, SL, de col·laboració docent, curs
2015-2016
Conveni de 9 de novembre de 2015 entre la UAB i IVI Barcelona SL, de col·laboració docent, curs 20152016
Conveni de 11 de novembre de 2015 entre la UAB i Fundació Hospital Universitari Vall d'Hebron - Institut de
Recerca (VHIR), de col·laboració docent, curs 2015-2016
Conveni de 11 de novembre de 2015 entre la UAB i Fundació Hospital Universitari Vall d'Hebron - Institut de
Recerca (VHIR), de col·laboració docent, curs 2015-2016
Conveni de 18 de novembre de 2015 entre la UAB i ATRESMEDIA Corporación de Medios de Comunicación,
SA (ATRESMEDIA CORPORACIÓN), de col·laboració docent , "Proyecto Mañana 2016"
Conveni de 4 de diciembre de 2015 entre la UAB i el Centro de Investigaciones Energéticas,
Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) - Centro de Investigación Sociotécnica (CISOT), per a la creació
d'una unitat mixta d'investigació social en risc ambiental i tecnològic (Unidad Mixta CIEMAT-UAB).
Conveni de 9 de diciembre de 2015 entre la UAB i l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries
(IRTA), per proveir de connexió a Internet el Punt d’Interconnexió de la xarxa informàtica de l’IRTA amb la
xarxa informàtica de la UAB.
Conveni de 15 de diciembre de 2015 entre la UAB, Francisco Rico Manrique, María Victoria Camps Cervera,
Daniel Rico Camps, Guillermo Rico Camps i Félix Rico Camps, per a la donació a la UAB de fons bibliogràfic i
documental (en possessió de la UAB a títol de comodat ) (Fons Rico).
Conveni d’11 de gener de 2015 entre la UAB i Imagine Creativity Center, SL, contrato de colaboración en el
Programa Imagine Express 2016.
Resolució de 12 de gener de 2015 entre la UAB i Arca Audiovisual, SL, per la qual s'autoritza a Arca
Audiovisual, SL l'ús d'uns espais del Campus de la UAB per destinar-los al rodatge de la sèrie televisiva CITES.
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III. Nomenaments i cessaments
III.1. Facultats i Escoles
[tornar a l’índex]

III.1.1. Nomenaments
Resolució del rector, de 13 de gener de 2016, per la qual nomena el senyor Carles Llorens Maluquer
president de la Comissió de Màsters de la Facultat de Ciències de la Comunicació.
Resolució del rector, de 15 de gener de 2016, per la qual nomena la senyora Maria José Recoder Sellarés
degana de la Facultat de Ciències de la Comunicació.
Resolució del rector, de 20 de gener de 2016, per la qual nomena la senyora Montserrat Claveria Nadal
coordinadora d’Estudis de Grau en Història de l’Art de la Facultat de Filosofia i Lletres.
Resolució del rector, de 26 de gener de 2016, per la qual
coordinadora d’Innovació Docent de la Facultat de Veterinària.

nomena la senyora Eva Castells Caballé

III.1.2. Cessaments
Resolució del rector, de 13 de gener de 2016, per la qual el senyor Antoni Vidal Carretero cessa com a
coordinador Laboratoris RTV i Espais Informàtics Multimèdia de la Facultat de Ciències de la Comunicació.
Resolució del rector, de 13 de gener de 2016, per la qual el senyor Antoni Castel Tremosa cessa com a
president de la Comissió de Màsters de la Facultat de Ciències de la Comunicació.
Resolució del rector, de 13 de gener de 2016, per la qual el senyor Antoni Castel Tremosa cessa com a
vicedegà de Comunicació, Relacions Externes i Institucionals de la Facultat de Ciències de la Comunicació.
Resolució del rector, de 13 de gener de 2016, per la qual la senyora Virginia Luzón Fernández cessa com a
vicedegana d’Ordenació Acadèmica de la Facultat de Ciències de la Comunicació.
Resolució del rector, de 13 de gener de 2016, per la qual el senyor Santiago Tejedor Calvo cessa com a
vicedegà de Docència, Professorat i Estudiants de la Facultat de Ciències de la Comunicació.
Resolució del rector, de 13 de gener de 2016, per la qual el senyor Francesc Vilanova Vila-Abadal cessa
com a secretari de la Facultat de Ciències de la Comunicació.
Resolució del rector, de 13 de gener de 2016, per la qual la senyora Norminanda Montoya Vilar cessa com
a vicedegana d’Economia i Serveis de la Facultat de Ciències de la Comunicació.
Resolució del rector, de 13 de gener de 2016, per la qual el senyor Carles Llorens Maluquer cessa com a
vicedegà de Pla Estratègic i Innovació de la Facultat de Ciències de la Comunicació.
Resolució del rector, de 15 de gener de 2016, per la qual el senyor Josep Maria Català Domènech cessa
com a degà de la Facultat de Ciències de la Comunicació.
Resolució del rector, de 20 de gener de 2016, per la qual la senyora Maria Gargante Llanes cessa com a
coordinadora d’Estudis de Grau en Història de l’Art de la Facultat de Filosofia i Lletres.
Resolució del rector, de 26 de gener de 2016, per la qual la senyora Victòria Clos Guillén cessa com a
coordinadora d’Innovació Docent de la Facultat de Veterinària.
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Resolució del rector, de 26 de gener de 2016, per la qual la senyora M.Luz Barbeito Veloso cessa com a
vicedirectora acadèmcia i Relacions Externes del Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació
Audiovisual.

III.2. Departaments
[tornar a l’índex]

III.2.1. Nomenaments
Resolució del rector, de 13 de gener de 2016, per la qual
director del Departament de Genètica i de Microbiologia.

nomena el senyor Jordi Surrallés Calonge

Resolució del rector, de 15 de gener de 2016, per la qual nomena el senyor Ferran Sánchez Reus
coordinador de la Unitat de Microbiologia Medicina del Departament de Genètica i de Microbiologia.
Resolució del rector, de 15 de gener de 2016, per la qual nomena el senyor Jordi Barbé Garcia secretari
del Departament de Genètica i de Microbiologia.
Resolució del rector, de 15 de gener de 2016, per la qual nomena la senyora Alba Hernández Bonilla
coordinadora de la Unitat de Genètica del Departament de Genètica i de Microbiologia.
Resolució del rector, de 15 de gener de 2016, per la qual nomena la senyora Esther Julián Gómez
coordinadora de la Unitat de Microbiologia Campus del Departament de Genètica i de Microbiologia.
Resolució del rector, de 26 de gener de 2016, per la qual nomena la senyora Arantza Danes Vilallonga
vicedirectora de Relacions Externes Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual del Departament
de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual.
Resolució del rector, de 26 de gener de 2016, per la qual nomena el senyor Jordi Garcia-Anton Aviño
coordinador Recerca i Activitats de Promoció del Departament de Química.
Resolució del rector, de 26 de gener de 2016, per la qual nomena el senyor Pedro Molina RodríguezNavas secretari del Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació.
Resolució del rector, de 26 de gener de 2016, per la qual nomena el senyor Santiago Tejedor Calvo
vicedirector de Docència del Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació.

III.2.2. Cessaments
Resolució del rector, de 13 de gener de 2016, per la qual el senyor Jordi Surrallés Calonge cessa com a
secretari del Departament de Genètica i de Microbiologia.
Resolució del rector, de 13 de gener de 2016, per la qual la senyora Montserrat Llagostera Casas cessa
com a directora del Departament de Genètica i de Microbiologia.
Resolució del rector, de 15 de gener de 2016, per la qual la senyora Rosa Maria Bartolomé Comas
cessa com a coordinadora de la Unitat de Microbiologia Medicina del Departament de Genètica i de

Microbiologia.
Resolució del rector, de 15 de gener de 2016, per la qual el senyor Mauro Santos Maroño cessa com a
coordinador de la Unitat de Genètica del Departament de Genètica i de Microbiologia.
Resolució del rector, de 15 de gener de 2016, per la qual la senyora Neus Ferrer Miralles cessa com a
coordinadora de la Unitat de Microbiologia Campus del Departament de Genètica i de Microbiologia.
Resolució del rector, de 26 de gener de 2016, per la qual el senyor Gregori Ujaque Pérez cessa com a
coordinador Activitats de Promoció del Departament de Química.
Resolució del rector, de 26 de gener de 2016, per la qual el senyor Jordi Garcia-Anton Aviño cessa com
a coordinador de Recerca del Departament de Química.
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Resolució del rector, de 26 de gener de 2016, per la qual la senyora Maria José Recoder Sellarés cessa
com a vicedirectora Docència del Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació.
Resolució del rector, de 26 de gener de 2016, per la qual la senyora Maria José Recoder Sellarés cessa
com a secretària del Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació.

IV. Convocatòries i resolucions de places
IV.1. Personal acadèmic i personal investigador en formació
[tornar a l’índex]

IV.1.1. Convocatòries
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització del rector, de 16
de desembre de 2016, per la qual es convoca procés selectiu per a la contractació temporal, mitjançant
contracte d’interinitat per substitució, d’un/a tècnic/a mitjà/ana amb destinació a l’Oficina de Treball Campus.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per delegació del rector, de 13
de gener de 2016, per la qual es convoca concurs específic pel torn de trasllat i/o promoció interna per a la
provisió de 2 places d’administratiu/iva especialista, segons es detalla a continuació:
Codi
GA01

Denominació
Administratiu/iva esp.
Responsable de tarda

Nivell
21

UT01

Administratiu/iva especialista

21

Destinació (unitat orgànica)
Gestió acadèmica d’Economia i Empresa
Administració de Centre d’Economia i
Empresa
Unitat Tècnica de Doctorat
Administració d’Espais de la Zona Cívica

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

Resolució del Rector, de 25 de gener de 2016, per la qual es convoca concurs públic per l'accés a places
d'agregat o agregada en règim de contracte laboral.
Resolució del Rector, de 25 de gener de 2016, per la qual es convoca concurs públic per a l'accés a places
d'agregat o agregada en règim de contracte laboral per ocupar places assistencials bàsiques incloses en el
conveni subscrit l'1 de febrer de 2011 entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la Corporació Sanitària Parc
Taulí
Resolució del rector, de 25 de gener de 2016, per la qual es convoca concurs públic per a l’accés a places
de cossos docents universitaris per ocupar places assistencials bàsiques incloses en el conveni subscrit el 15 de
març de 2002, entre la Universitat autònoma de Barcelona i l’Institut Català de la Salut (Convocatòria núm.
2016/D/FC/CD/1) (DOGC núm. 7071, de 3 de març de 2016)
Resolució conjunta de la Universitat Autònoma de Barcelona i de l’Institut Català de la Salut, de 25
de gener de 2016, per la qual es convoca concurs d’accés a plaça vinculada de cossos docents universitaris
(BOE núm. 59, de 9 de març de 2016):
Núm de places
Categoria
Àrea de coneixement
Especialitat
Departament on està adscrita
Destí

1
Catedràtic d’universitat
Microbiologia
Microbiologia i Parasitologia
Genètica i Microbiologia
Hospital de la Vall d’Hebron

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

IV.2.1. Convocatòries

.
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Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, d’11 de gener de 2016, per la
qual es convoca concurs intern de trasllat i/o promoció, per a la provisió de d'una plaça de tècnic/a informàtic/a
sènior (personal laboral grup 2), amb destinació a la Unitat de Coordinació de l'Àrea de Planificació de Sistemes
d'Informació de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, d’11 de gener de 2016, per la
qual es convoca concurs intern de trasllat i/o promoció, per a la provisió de d'una plaça de cap de Suport
Logístic i Punt d'Informació (personal laboral grup 2), de l'Administració de Serveis del Campus de Sabadell de
la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 12 de gener de 2016, per la
qual s'esmena la composició de la comissió de selecció que ha de resoldre la convocatòria de concurs intern de
trasllat i/o promoció, per a la provisió d'una plaça de Cap de Suport Logístic i Punt d'Informació (personal
laboral grup 2), de l'Administració de Serveis del Campus de Sabadell de la UAB.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, d’ Incorporació de l’annex 5 a la
resolució de 13 de gener de 2016, per la qual es convoca concurs específic pel torn de trasllat i/o promoció
per a la provisió de 4 places d'administratiu/iva especialista (escala administrativa - subgrup C1) amb
destinació a: Gabinet de Suport a la Gerència i al Síndic de Greuges, Unitat d’Administració del Servei
d’Informàtica, Unitat Tècnica i de Projectes del Servei de Biblioteques i Unitat de Formació de l’Àrea de Personal
d’Administració i Serveis de la UAB.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 13 de gener de 2016, per la
qual es convoca concurs específic pel torn de trasllat i/o promoció per a la provisió de 4 places
d'administratiu/iva especialista (escala administrativa - subgrup C1) amb destinació a: Gabinet de Suport a la
Gerència i al Síndic de Greuges, Unitat d’Administració del Servei d’Informàtica, Unitat Tècnica i de Projectes del
Servei de Biblioteques i Unitat de Formació de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis de la Universitat
Autònoma de Barcelona.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 13 de gener de 2016, per la
qual es convoca concurs específic pel torn de trasllat i/o promoció per a la provisió de 2 places
d'administratiu/iva especialista (escala administrativa - subgrup C1) amb destinació, una, a la Gestió Acadèmica
d’Economia i Empresa i, una altra, a la Unitat Tècnica de Doctorat de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 19 de gener de 2016, per la
qual s'esmena el punt 6.1.1 apartat c) de les bases annexades a la resolució de 18 de desembre de 2015, de
convocatòria de concurs oposició per accedir a l'escala tècnica de la UAB (subgrup A2), en el torn de promoció
interna.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 19 de gener de 2016, per la
qual s'esmena el punt 6.1.1 apartat c) de les bases annexades a la resolució de 18 de desembre de 2015, de
convocatòria de concurs oposició per accedir a l'escala de gestió de la UAB (subgrup A2), en el torn de
promoció interna.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 21 de gener de 2016, de
convocatòria de places vacants a resultes del concurs general per a la provisió de places de l'escala auxiliar
administrativa (subgrup C2) de la Universitat Autònoma de Barcelona convocades per resolució de 24 de
novembre de 2015.

IV.2.2. Resolucions
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 4 de desembre de 2015, per la
qual adapta el nomenament, amb caràcter definitiu, de la senyora Isabel Genoveva Sánchez Sánchez, per a
ocupar la plaça d’administrativa responsable a la nova destinació a la Unitat de Formació de l’Àrea de Personal
d’Administració i Serveis, i deixar sense efectes la resolució de data 29 de gener de 2013 d’adscripció
provisional.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització del rector, de 14
de desembre de 2016, per la qual es reincorpora al senyor Juan José Bravo San José al SLiPI de la Facultat
de Medicina.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 7 de gener de 2016, per la qual
es deixa sense efectes la destinació provisional del senyor Jordi Martínez López.
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Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització del rector, de 7
de gener de 2016, per la qual s’encarrega al senyor Onofre Castell Ordina el projecte de disseny i posada en
marxa de la nova infraestructura cientificotècnica.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 7 de gener de 2016, per la qual
deixa sense efectes l’encàrrec de funcions per acumulació de tasques provisional de la senyora Fernanda Cobo
Medina.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 7 de gener de 2016, per la qual
es deixa sense efectes l’encàrrec de funcions per acumulació de tasques provisional de la senyora Laura Pont
Guardi.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, d’11 de gener de 2016, per la
qual es modifica la resolució de la senyora Yolanda Pérez Moreno, de data 1 d’octubre de 2015, en el sentit
següent:
On diu: La prestació de Serveis en règim de teletreball es desenvoluparà 1 dia a la
setmana, els divendres, amb les tasques i les condicions pactades en el moment
d’acolliment.
Ha de dir:

La prestació de Serveis en règim de teletreball es desenvoluparà 1 dia a la
setmana, els dijous, amb les tasques i les condicions pactades en el moment de
l’acolliment.

Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 12 de gener de 2016, per la
qual es resol parcialment la convocatòria de concurs específic per a la provisió de dues places de gestor/a
d'afers acadèmics (escala gestió - subgrup A2) de la UAB i es declara deserta, per manca de participants, la
plaça amb destinació a la Gestió Acadèmica de l’Escola d’Enginyeria.
Resolució de la vicegerent d’Organització, per autorització del rector, de 14 de gener de 2016, per la
qual concedeix una comissió de serveis a la senyora Sonia Sanchón de la Torre a la Universidad de Castilla - La
Mancha.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’administració i Serveis, de 14 de gener de 2016, per la
qual es modifica la resolució de la senyora Concepció Palazón Aviño, de data 1 de setembre de 2015, en el
sentit següent:
On diu:

La prestació de Serveis en règim de teletreball es desenvoluparà 1 dia a la
setmana, els dimarts, amb les tasques i les condicions pactades en el moment
d’acolliment.

Ha de dir:

La prestació de Serveis en règim de teletreball es desenvoluparà 1 dia a la
setmana, els dimecres, amb les tasques i les condicions pactades en el moment de
l’acolliment.

Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 14 de gener de 2016, per la
qual adapta el nomenament, amb caràcter definitiu, de la senyora Maria Montserrat Ochagavía Sánchez, per a
ocupar la plaça de secretària de direcció de l’Administració del Rectorat.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 17 de gener de 2016, per la
qual s’adscriu provisionalment la senyora Lluïsa Romero Ballesteros com a “pool” de l’Administració de la
Facultat de Dret, Ciències Polítiques i Sociologia.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 18 de gener de 2016, per la
qual es modifica la resolució de la senyora Yolanda Macías Blanco, de data 1 de setembre de 2014, en el sentit
següent:

.

On diu:

La prestació de Serveis en règim de teletreball es desenvoluparà 1 dia a la
setmana, els dimarts, amb les tasques i les condicions pactades en el moment
d’acolliment.

Ha de dir:

La prestació de Serveis en règim de teletreball es desenvoluparà 1 dia a la
setmana, els dimecres, amb les tasques i les condicions pactades en el moment de
l’acolliment.
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Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 18 de gener de 2016, per la
qual s’adscriu, en comissió de serveis, la senyora Maria Miquel Aloy, per ocupar la plaça F02027 a la Unitat
Integrada de Suport Administratiu Departamental del Departament de Filologia Catalana i del Departament de
Filologia Espanyola.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 25 de gener de 2016, per la
qual es modifica la resolució del senyor Francisco Manuel González Caballero, de data 1 d’octubre de 2015, en
el sentit següent:
On diu:

La prestació de Serveis en règim de teletreball es desenvoluparà 1 dia a la
setmana, els dilluns, amb les tasques i les condicions pactades en el moment
d’acolliment.

Ha de dir:

La prestació de Serveis en règim de teletreball es desenvoluparà 1 dia a la
setmana, els dimecres, amb les tasques i les condicions pactades en el moment de
l’acolliment.

Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’administració i Serveis, de 26 de gener de 2016, per la
qual encarrega, amb caràcter provisional, al senyor José Alberto López Cachero la gestió dels processos
administratius al Departament de Psicologia Social de l’Administració de Lletres i Psicologia.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 27 de gener de 2016, per la
qual encarrega, amb caràcter provisional, a la senyora Francisca Soldado Cano les funcions i les responsabilitats
de sots-cap d’SLiPI, amb destinació a l’SLiPI de la Facultat d’Economia i Empresa.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 27 de gener de 2016, per la
qual destina, amb caràcter provisional, per un període màxim d’un any, la senyora Maria José Hernández de las
Heras a l’Administració de Centre de Veterinària.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 29 de gener de 2016, per la
qual destina, amb caràcter definitiu, el senyor Carlos Julián Oltra, per ocupar la plaça L05093 amb destinació a
l’Àrea de Planificació de Sistemes d’Informació, Serveis d’Informàtica Distribuïda de la Facultat de Lletres i
Psicologia.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’administració i Serveis, de 29 de gener de 2016, per la
qual adscriu provisionalment al senyor Marià Plou Gorchs a l’Administració de la Facultat de Ciències de
l’Educació i de la Facultat de Traducció i Interpretació.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 31 de gener de 2016, per la
qual es deixa sense efectes l’encàrrec, provisional, de funcions de la senyora Ana Villanueva Lázaro.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’administració i Serveis, de 31 de gener de 2016, per la
qual encarrega, amb caràcter provisional, les funcions i les responsabilitats de cap de grup de vigilants al
senyor Julián Cañadas de la Paz, amb efectes del dia 31 de gener de 2015 fins el 31 de gener de 2015.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 31 de gener de 2016, per la
qual perllonga la destinació, amb caràcter provisional, del senyor Lluís Tort Sagués, com a personal laboral, al
Servei d’Informàtica.
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