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I. Disposicions generals i acords d’òrgans col·legiats d’àmbit
general
I.1. Consell de Govern
[tornar a l’índex]

Acord 62/2016, de 27 de setembre, del Consell de Govern
Aprovar l’acta de la sessió anterior del dia 14 de juliol de 2016.
Acord 63/2016, de 27 de setembre, del Consell de Govern
Vist el que disposa la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2016, la
qual regula que per a l'any 2016 s’estableix una taxa de reposició de fins a un màxim del 100% en el cas de les
places dels cossos docents universitaris i les universitats estan obligades a destinar, com a mínim, un 15% del
total de places que s'ofereixi a la contractació, com a personal laboral fix, de personal investigador que hagi
finalitzat el Programa Ramón i Cajal i hagi obtingut el certificat I3.
Atès que l'apartat 2 de l'article 70 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre que aprova l’Estatut Bàsic
de l’Empleat Públic estableix que l’oferta d’ocupació pública haurà de ser aprovada pel respectiu òrgan de
govern de la 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 2016.
Atès que la proposta d’Oferta Pública d'Ocupació del Personal Docent i Investigador de la Universitat Autònoma
de Barcelona per al 2016 inclou les necessitats de recursos humans amb assignació pressupostària que s’han de
proveir mitjançant la incorporació de personal de nou ingrés i atès que aquesta oferta ha estat aprovada per la
Direcció General d’Universitats de la Generalitat de Catalunya.
Vist l’acord pres per la Comissió de Personal Acadèmic en data 19 de setembre de 2016 pel qual es va informar
favorablement la Proposta d’oferta pública d’ocupació del Personal Docent i Investigador per a l’any 2016.
Vist l’article 3 c) i 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 l’establiment de les
línies programàtiques de la Universitat i a les directrius generals sobre organització dels recursos humans.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Personal Acadèmic, el
Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la proposta d’oferta pública d’ocupació del Personal Docent i Investigador de la UAB per a
l’any 2016, que s’annexa. [Document]
SEGON. Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d'aquests acords.
Acord 64/2016, de 27 de setembre, del Consell de Govern
Vistos l’article 56 i següents de la Llei orgànica d’universitats que preveuen que els catedràtics d’universitat
tenen plena capacitat docent i investigadora i que es regiran per les bases establertes en aquesta Llei i en les
que es dictin en el seu desenvolupament, per les disposicions que en virtut de les seves competències dictin
les comunitats autònomes i per la legislació general de funcionaris que els sigui d’aplicació i pels Estatuts.
Vist que l’article 14 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic
de l’Empleat Públic disposa que els empleats públics tenen com a dret individual, entre d’altres, el dret a la
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progressió en la carrera professional i a la promoció interna segons els principis d’igualtat, mèrit i capacitat
mitjançant la implantació de sistemes objectius i transparents d’avaluació.
Atès que la situació excepcional de bloqueig de la promoció a càtedres que s’ha viscut els darrers anys a causa
de la crisi econòmica i de les mesures d’estalvi impulsades pel Govern fan necessari l’establiment de criteris per
a la priorització de les places de catedràtic d’Universitat que hauran de sortir a concurs tant pel torn lliure com
pel torn de promoció.
Vist l’article 3 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 l’establiment de les línies
programàtiques de la Universitat i a les directrius generals sobre organització dels recursos humans.
Atès que la proposta de criteris de priorització de places de catedràtic va ser informada favorablement a la
sessió de la Comissió de Personal Acadèmic del dia 19 de setembre de 2016.
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 els criteris de priorització de places de catedràtic, de conformitat amb l’annex adjunt.
[Document]
SEGON.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l’execució i el seguiment de l’acord primer.
Acord 65/2016, de 27 de setembre, del Consell de Govern
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 i següents de la Llei d’Universitats de Catalunya que regulen el regim jurídic del
professorat contractat, tan permanent com temporal.
Atès que la situació excepcional que s’ha viscut els darrers anys a causa de la crisi econòmica i de les mesures
d’estalvi impulsades pel Govern fan necessari l’establiment de criteris per a la priorització de les places
d’agregat que hauran de sortir a concurs.
Vist l’article 3 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 l’establiment de les línies
programàtiques de la Universitat i a les directrius generals sobre organització dels recursos humans.
Atès que la proposta de criteris de priorització de places d’agregat va ser informada favorablement a la sessió
de la Comissió de Personal Acadèmic del dia 19 de setembre de 2016.
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 els criteris de priorització de places d’agregat, de conformitat amb l’annex adjunt.
[Document]
SEGON.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l’execució i el seguiment de l’acord primer.
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Acord 66/2016, de 27 de setembre, del Consell de Govern
Vista la proposta de creació d’un nou títol de doctorat de conformitat amb el Reial decret 99/2011 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 doctorat.
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 20 de setembre de 2016.
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 del títol de doctorat “Doctorat en Bioinformàtica / Doctorate Program in
Bioinformatics”.
SEGON.- Elevar l’aprovació de la creació del títol 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 67/2016, de 27 de setembre, del Consell de Govern
Vista la proposta d’adaptació de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de
Govern de la UAB presentada per l’Equip de Govern.
Atès que la proposta conté les modificacions en la composició de les comissions del Consell de Govern en el
sentit d’adaptar-la a la nova estructura de l’Equip de Govern.
Vist el que disposa l'article 62 dels Estatuts de la UAB sobre la creació i regulació de les comissions del Consell
de Govern.
Vist que s’estableix a l’article 23 del Reglament del Consell de Govern pel que fa a la composició de les
comissions del Consell de Govern.
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.- Modificar la denominació, composició i competències de la Comissió d’Alumnat i Ocupabilitat regulada
als articles 7 i 8 de la normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
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UAB, aprovada per acord del Govern de 15 de juliol de 2009, i modificada pels acords del mateix Consell de
Govern de 13 de juliol i 15 de desembre de 2011, de 25 d’abril, de 17 de juliol de 2012, de 19 de novembre de
2012, de 14 de març de 2013, i de 14 de juliol de 2016, en els termes que s’inclouen en l’annex. [Document]
SEGON.- En conseqüència, eliminar la competència fins ara atribuïda a la Comissió d’Afers Acadèmics recollida
a l’article 12.2 lletra d).
TERCER.- Establir l'entrada en vigor d'aquesta modificació 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.
QUART.- Encarregar la secretària general l’execució i el seguiment dels acords anteriors.
CINQUÈ.- Comunicar aquests acords als presidents i els secretaris de les comissions del Consell de Govern, així
com a l’Oficina de Coordinació Institucional per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los
efectius.
Acord 68/2016, de 27 de setembre, del Consell de Govern
Vista la proposta d’adaptació de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de
Govern de la UAB presentada per l’Equip de Govern.
Atès que la proposta conté les modificacions en la composició de les comissions del Consell de Govern en el
sentit d’adaptar-la a la nova estructura de l’Equip de Govern.
Vist el que disposa l'article 62 dels Estatuts de la UAB sobre la creació i regulació de les comissions del Consell
de Govern.
Vist que s’estableix a l’article 23 del Reglament del Consell de Govern pel que fa a la composició de les
comissions del Consell de Govern.
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.- Modificar la composició i competències de la Comissió de Relacions Internacionals i Política Lingüística
regulada als articles 19 i 20 de la normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de
Govern de la UAB, aprovada per acord del Govern de 15 de juliol de 2009, i modificada pels acords del mateix
Consell de Govern de 13 de juliol i 15 de desembre de 2011, de 25 d’abril, de 17 de juliol de 2012, de 19 de
novembre de 2012, de 14 de març de 2013, i de 14 de juliol de 2016, en els termes que s’inclouen en l’annex.
[Document]
SEGON.- En conseqüència, eliminar la competència fins ara atribuïda a la Comissió d’Afers Acadèmics recollida
a l’article 12.2 lletra b).
TERCER.- a) En relació amb la modificació de la composició de la Comissió de Relacions Internacionals i Política
Lingüística: Establir l'entrada en vigor d'aquesta modificació 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.
b) En relació amb la modificació de les competències de la Comissió d’Afers Acadèmics recollit en el
punt SEGON d’aquest acord: Posposar l'entrada en vigor d'aquesta modificació fins la data en que Comissió de
Relacions Internacionals i Política Lingüística es constitueixi per primera vegada amb la nova composició que
avui s’aprova.
QUART.- Encarregar la secretària general l’execució i el seguiment dels acords anteriors.
CINQUÈ.- Comunicar aquests acords als presidents i els secretaris de les comissions del Consell de Govern, així
com a l’Oficina de Coordinació Institucional per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los
efectius.
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Acord 69/2016, de 27 de setembre, del Consell de Govern
Vista la proposta del vicerector de Recerca i de Transferència de modificació de diferents articles de la
normativa de doctorat de conformitat amb el Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, que regula els
ensenyaments oficials de doctorat.
Atesa la necessitat d’actualitzar el Títol XII (Estudis de Doctorat de conformitat al RD 99/2011) 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 diferents ocasions essent la darrera
el 14 de juliol de 2016, per tal d’adequar diferents aspectes del text normatiu a l’entada en vigor del reial
decret 195/2016, de 13 de maig, pel qual s’estableixen els requisits per a l’expedició del Suplement Europeu
del Títol Universitari de Doctor, en relació amb: l’expedició del Suplement Europeu al Títol de Doctor; l’accés al
doctorat; l’assignació de director o directora de tesi; l’avaluació del doctorand; la menció de doctorat
internacional; la menció de doctorat industrial; i la tesis doctoral en cotutela.
Vist l’article 14.3. b) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, segons la redacció donada per l’acord del Consell de Govern de data 16 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 disposicions normatives en matèria acadèmica d’estudis de doctorat.
Atès que les propostes de modificació de la normativa acadèmica de la UAB abans esmentades van ser
informades favorablement a la sessió de la Comissió de Doctorat de 20 de setembre de 2016.
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 modificació del Títol XII (Estudis de Doctorat de conformitat al RD 99/2011) 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 diferents ocasions
essent la darrera el 14 de juliol de 2016, en els termes que s’annexen. [Document]
SEGON.- Encarregar al vicerector de Recerca i de Transferència 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 70/2016, de 27 de setembre, del Consell de Govern
El Consell de Govern de la UAB va aprovar en data 8 de juliol de 2004 el Reglament del Departament de
Pedagogia Sistemàtica i Social.
En data 8 de juliol de 2016 el Consell de Departament ha aprovat la proposta de modificació de l’esmentat
Reglament. Els canvis principals afecten a la composició del Consell de Departament, 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 Pedagogia Sistemàtica i Social 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
Sistemàtica i Social, el Consell de Govern ha adoptat els següents
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ACORDS
PRIMER. Ratificar la modificació del Reglament del Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social 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 aprovació 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 Sistemàtica i Social.
Acord 71/2016, de 27 de setembre, del Consell de Govern
Vistes les comunicacions emeses per AQU Catalunya referents als complements retributius addicionals per
mèrits de recerca del personal docent i investigador contractat 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 AQU Catalunya de complements retributius autonòmics per al
professorat contractat de la UAB (trams de recerca, primera convocatòria AQU Catalunya 2016) en els termes
que es recullen en els annexos. [Document]
SEGON.- Comunicar 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 la vicegerent d’Organització que facin el seguiment de
l'acompliment d'aquest acord.
Acord 72/2016, de 27 de setembre, del Consell de Govern
Vista la proposta d’adherir-se a l’ “Acuerdo de Transparencia en Experimentación Animal” promogut per la
Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE) presentada pel vicerectorat de Recerca i de
Transferència.
Atès que en data 30 de gener de 2013, a proposta de la Comissió d’Ètica en l’Experimentació Animal i Humana
(CEEAH), el Consell de Govern va aprovar el Codi de Bones Pràctiques en Recerca seguint les orientacions
recollides en el document Recomendaciones del Comité de Bioética de España, i que té per objecte dotar a la
universitat d’un instrument col·lectiu d’autoregulació, consitent en un conjunt de pautes d’actuació,
recomanacions i compromisos sobre la realització de les activitats de recerca amb els objectius de millorar la
qualitat de la recerca en tots els seus camps, establir mecanismes per garantir l’honestedat, el rigor i la
responsabilitat en la recerca i adquirir unes bones pràctiques científiques en l’etapa de formació dels
investigadors.
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Atès que la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE) ha aprovat un “Acuerdo de
Transparencia en Experimentación Animal” que, en cas de ser subscrit per la universitat, proporcionarà
l’oportunitat de compartir i fomentar bones pràctiques en la comunicació transparten de la investigació amb
animals per proveir a la societat en general de més informació sobre les raons, els mètodes i el progrés que
justifiquin l’ús d’animals en investigació científica i l’avenç en el coneixement que l’esmentada utilització
comporta.
Vist l’article 16.4.d) de la normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, segons redacció de 14 de març de 2013, en virtut de les quals correspon a la Comissió d’Investigació
informar de les propostes que han de ser discutides i, si escau, aprovades pel Consell de Govern pel que fa a
qualsevol altra matèria que la normativa vigent estableixi o per la qual el Consell de Govern requereixi un
informe de la Comissió i els articles 60 i 64.s) dels estatuts de la universitat.
Atès que la proposta es presenta per ser informada favorablement a la sessió de la Comissió d’Investigació de
data 23 de setembre de 2016.
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 l’adhesió de la Universitat Autònoma de Barcelona a “Acuerdo de Transparencia en
Experimentación Animal” promogut per la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE), d’acord
amb el text del document annex. [Document]
SEGON.- Encarregar el vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment de l'acord primer.
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.
Acord 73/2016, de 27 de setembre, del Consell de Govern
Vist la participació de la UAB en l’encàrrec de gestió que té per objecte regular la prestació per part del
Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya del servei de virtualització d’aplicacions per tal que les entitats
consorciades puguin disposar del mateix en condicions adequades de qualitat, rendiment i seguretat.
Vist el que disposa l’article 15 de la llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú pel que fa al règim jurídic dels encàrrecs de gestió.
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 la 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 el que disposen els articles 109.3 del RD-L 3/2011, de 14 de novembre , pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei de contractes del sector públic i 110.2 del mateix text legal el qual estableix que “Els expedients de
contractació es poden ultimar fins i tot amb l’adjudicació i formalització del contracte corresponent, encara que
la seva execució, tant si s’efectua en una com en diverses anualitats, s’hagi d’iniciar en l’exercici següent. A
aquests efectes es poden comprometre crèdits amb les limitacions que es determinin en les normes
pressupostàries de les diferents administracions públiques subjectes a aquesta Llei.”
Vist el que disposen els articles 47 i 47 bis i 73,2 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General
Pressupostària pel que fa als compromisos de despeses de caràcter pluriennal i l’existència de crèdit
pressupostari suficient per atendre-les.
Atès que la proposta es presenta per a ser informada favorablement a la sessió de la Comissió d’Economia i
d’Organització de data 26 de setembre de 2016.
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Vist l’article 3, lletra p) del Reglament de Consell de Govern segons redacció donada per Acord de Consell de
Govern de 10 de desembre de 2013, pel que fa a les competències de l’esmentat òrgan, precepte que
determina que li correspon aprovar la programació econòmica plurianual de la Universitat per al seu tràmit al
Consell Social
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del gerent, el Consell de Govern ha adoptat
els següents
ACORDS
PRIMER. Aprovar l’encàrrec de gestió entre la UAB i el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya per a la
prestació dels servei de virtualització d’aplicacions, que s’annexa. [Document 1] [Document 2]
SEGON.

Elevar aquest acord al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències.

TERCER. Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència l'execució i el
seguiment d’aquests acords.
QUART. Comunicar els presents acords a la vicegerent
necessàries per a fer-los efectius.

d’Economia per tal que porti a terme les mesures

I.2. Comissions del Consell de Govern
I.2.1. Comissió d’Afers Acadèmics
[tornar a l’índex]

Acord 056/2016, de 13 de setembre de 2016 , Comissió d'Afers Acadèmics

ACORDS
Aprovar l'acta corresponent al dia 28 de juny de 2016.
Acord 057/2016, de 13 de setembre de 2016 , Comissió d'Afers Acadèmics
Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat 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 impartació 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 juliol de 2016, 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 Programació Acadèmica i de
Qualitat, la Comissió d’Afers Acadèmics de la UAB, ha adoptat els següents
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ACORDS
PRIMER.•
•
•
•

Aprovar els autoinformes per al procés d’acreditació de les titulacions:
Facultat de Biociències
Facultat de Ciències de l’Educació
Facultat de Filosofia i Lletres
Centre Universitari de Disseny i Art (EINA)

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.
Acord 058/2016, de 13 de setembre de 2016 , Comissió d'Afers Acadèmics
Vistes les propostes 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'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 juliol de 2016, 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 Directora de l’Escola de Postgrau i de la
Formació Contínua, la Comissió d’Afers Acadèmics de la UAB, ha adoptat els següents

ACORDS
PRIMER.- Aprovar els cursos 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.
Acord 059/2016, de 13 de setembre de 2016 , Comissió d'Afers Acadèmics
Vista la proposta del vicerector de Relacions Internacionals d’aprovació de la Convocatòria Erasmus Estudis per
estudiants de Màsters universitaris, curs acadèmic 2016-2017.estudiants matriculats en Màsters oficials de 60
ECTS o en Màsters CTS amb mobilitats al segon semestre del curs 2016/20
Vist que el programa Erasmus+ s'emmarca en l’estratègia Europa 2020, en l'estratègia Rethinking Education i
engloba totes les iniciatives d'educació, formació, joventut i esport i té la finalitat de promoure el programa
Erasmus+ entre els estudiants de la UAB possibilitant el reconeixement posterior dels estudis cursats a
l'estranger, i vist que l’Acció 1 d'aquest programa Erasmus+ inclou la mobilitat d'estudiants de les Institucions
d’Educació Superior en els 28 estats membres de la Unió Europea, els països de l’Àrea Econòmica Europea
(Islàndia, Liechtenstein i Noruega) i Turquia i la República de Macedònia.
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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 juliol de 2016, 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 ha adoptat els següents

ACORDS
PRIMER.- Aprovar la Convocatòria Erasmus Estudis per estudiants de Màsters universitaris, curs acadèmic
2016-2017. [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 060/2016, de 13 de setembre de 2016 , Comissió d'Afers Acadèmics
Vista la proposta del vicerector de Relacions Internacionals d’aprovació de la Convocatòria UAB Exchange
Programme (Programa Propi Estudis) per estudiants de Màsters Universitaris, curs acadèmic 20162017.016/2017 per a estudiants matriculats en e 60 ECTS o en Màsters oficials de 90 ó 120 ECTS amb
mobilitats al segon semestre del curs 2016/2017.
Vist que l’UAB Exchange Programme (Programa Propi Estudis) en la seva convocatòria de màster universitari
facilita als estudiants matriculats en un màster universitari a la nostra universitat l'estada acadèmica d'un
semestre en una universitat estrangera que no participi en el programa Erasmus+, així com també possibilita el
reconeixement posterior dels estudis cursats a l'estranger.
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 juliol de 2016, 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, ha adoptat els següents

ACORDS
PRIMER.- Aprovar la Convocatòria UAB Exchange Programme (Programa Propi Estudis) per estudiants de
Màsters universitaris, curs acadèmic 2016-2017. [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.
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I.2.2. Comissió de Doctorat
[tornar a l’índex]

Acord 006/2016, de 20 de setembre de 2016 , Comissió de Doctorat
ACORDS
Aprovar l'acta de la sessió del dia 25 de febrer de 2016.
Acord 007/2016, de 20 de setembre de 2016 , Comissió de Doctorat
Vistes la proposta de creació de nou estudi de doctorat de conformitat amb el Reial Decret 99/2011 presentada
per l’òrgan corresponent, i després de revisada la documentació justificativa que acredita que la proposta
reuneix 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 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
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,
la Comissió de Doctorat ha adoptat els següents

ACORDS
PRIMER.- Informar favorablement la creació del títol de Doctorat en Bioinformàtica / Doctorate Program in
Bioinformatics.
SEGON.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació.

Acord 008/2016, de 20 de setembre de 2016 , Comissió de Doctorat
Vistes la proposta de memòria de programa de doctorat presentada per l’òrgan corresponent, i després de
revisada la documentació justificativa 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 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 juliol de 2016, 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.

.

Universitat Autònoma de Barcelona

- 12 -

https://seuelectronica.uab.cat

BOUAB Núm. 143

setembre / 2016

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Recerca i de Transferència,
la Comissió de Doctorat, ha adoptat els següents

ACORDS
PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la memòria del programa de doctorat.
SEGON.- Encarregar al vicerector de Recerca i de Transferència 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 20 de setembre de 2016 , 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 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 16 de juliol de 2016, 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.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Recerca i de Transferència,
la Comissió de Doctorat, ha adoptat els següents

ACORDS
PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la modificació de memòries de programes de doctorat.
SEGON.- Encarregar al vicerector de Recerca i de Transferència 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 010/2016, de 20 de setembre de 2016 , Comissió de Doctorat
Vista la proposta del vicerector de Recerca i de Transferència de modificació de diferents articles de la
normativa de doctorat de conformitat al Reial Decret 99/2011.
Atesa la necessitat d’actualitzar el Títol XII (Estudis de Doctorat de conformitat al RD 99/2011 de 28 de gener)
de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb els plans
d’estudis del Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011 i modificada
en diferents ocasions essent la darrera el 19 de març de 2015, per tal d’adequar diferents aspectes del text
normatiu a l’entada en vigor del reial decret 195/2016, de 13 de maig, pel qual s’estableixen els requisits per a
l’expedició del Suplement Europeu del Títol Universitari de Doctor.
Vist el Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat.
Vist el Reglament de règim intern de l’Escola de Doctorat de la UAB, aprovat per acord del Consell de Govern de
30 de gener de 2013.
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Vist l’article 14.3. b) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, segons la redacció donada per l’acord del Consell de Govern de data 16 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 disposicions normatives en matèria acadèmica d’estudis i ensenyaments
de doctorat.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerector de Recerca i de Transferència,
la Comissió de Doctorat de la UAB, ha adoptat els següents

ACORDS
PRIMER.- Informar favorablement la modificació del Títol XII sobre els Estudis de doctorat de conformitat al
Reial Decret 99/2011, contingut a la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats
de conformitat amb els plans d’estudis del Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2
de març de 2011 i modificada en diferents ocasions essent la darrera el 14 de juliol de 2016.
SEGON.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació.
Acord 011/2016, de 20 de setembre de 2016 , Comissió de Doctorat
Vista les propostes d’autorització de pròrrogues excepcionals per a la elaboració de diferents tesis doctorals
regulades pel Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, presentades a l’Escola de Doctorat.
Atès la necessitat de prorrogar la durada dels estudis que es presenten per circumstàncies excepcionals.
Vista la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb els plans
d’estudis del Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011 i modificada
en diferents ocasions essent la darrera el 22 de juliol de 2014, que estableix en el seu article 241 que, en
circumstàncies excepcionals, la comissió competent en matèria de doctorat podrà autoritzar una segona i última
pròrroga de 3 anys dels estudis de doctorat.
Vist l'article 14 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.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerector de Recerca i de Transferència,
la Comissió de Doctorat, ha adoptat els següents

ACORDS
PRIMER.- Autoritzar les sol·licituds de pròrrogues excepcionals dels estudis de doctorat que s’annexen fins a la
extinció dels estudis corresponents o, com a màxim, el 30 de setembre de 2017 per a fer la defensa de tesi
(data màxim de dipòsit el 30 de juny de 2017). [Document]
SEGON.- Delegar puntualment, per raons d’urgència, en la Junta Permanent de l’Escola de Doctorat,
l’autorització de les sol·licituds de pròrrogues excepcionals que es presentin fins a la propera sessió de la
Comissió de Doctorat. Les resolucions seran informades a la propera Comissió de Doctorat.
TERCER.- Encarregar al vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment d’aquests acords.
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.”
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Acord 012/2016, de 20 de setembre de 2016 , Comissió de Doctorat
Vistes les propostes d’atorgament de premis extraordinaris de doctorat presentades pels centres corresponents.
Vist l'article 277 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat
amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011 i les seves
posteriors modificacions, segons el qual, es poden concedir cada curs acadèmic premis extraordinaris de
doctorat en funció de la vàlua científica de les tesis defensades.
Vist l'article 14.2.b de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de juliol de 2016, pel que fa a
les competències de la Comissió de Doctorat, que estableix que li correspon aprovar la concessió dels premis
extraordinaris d’estudis de doctorat.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Recerca i de Transferència,
la Comissió de Doctorat, ha adoptat els següents

ACORDS
PRIMER.- Atorgar, per delegació del Consell de Govern, els premis extraordinaris de doctorat. [Document]
SEGON.- Encarregar al vicerector de Recerca i de Transferència 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.

I.2.3. Comissió d’Economia i d’Organització
[tornar a l’índex]

Acord 029/2016, de 26 de setembre de 2016 , Comissió d'Economia i d'Organització

ACORDS
Aprovar l'acta de la sessió anterior del dia 30 de juny de 2016.
Acord 030/2016, de 26 de setembre de 2016 , Comissió d'Economia i d'Organització
Atès que la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals preveu a l'article 15 que
l'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció previst a la llei d'acord amb els
principis d'evitar els riscos, d'avaluar els riscos que no es puguin evitar, i de combatre els riscos en origen,
entre d'altres.
Vista la normativa de prevenció de riscos laborals a la UAB, aprovada per acord del Consell de Govern de data
19 de desembre de 2007 pel que fa a les funcions i responsabilitats en matèria de preventiva.
Vista la proposta de convocatòria 01/2016 per a la concessió d’ajuts destinats a millorar la prevenció de riscos
als laboratoris per a l’any 2016 aprovada per Acord de la Comissió d’Economia i Organització de 4 de maig
d’enguany.
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 Acords de 14 de març de 2013, pel que fa a les competències de la
Comissió d'Economia i d'Organització, pel que fa a l'aprovació i resolució d'assumptes derivats de l'aplicació de
normatives aprovades pel Consell de Govern en matèria econòmica i en matèria d'administració i organització.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
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Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del gerent, la Comissió d’Economia i
d’Organització, ha adoptat els següents

ACORDS
PRIMER. Aprovar la resolució de la convocatòria 01/2016 per a la concessió d’ajuts per concessió d’ajuts
destinats a millorar la prevenció de riscos als laboratoris per a l’any 2016. [Document]
SEGON. Encarregar a l’Àrea de Prevenció i Assistència l'execució i el seguiment d'aquests acords
Acord 031/2016, de 26 de setembre de 2016 , Comissió d'Economia i d'Organització
Atès que la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals preveu a l'article 15 que
l'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció previst a la llei d'acord amb els
principis d'evitar els riscos, d'avaluar els riscos que no es puguin evitar, i de combatre els riscos en origen,
entre d'altres.
Vista la normativa de prevenció de riscos laborals a la UAB, aprovada per acord del Consell de Govern de data
19 de desembre de 2007 pel que fa a les funcions i responsabilitats en matèria de preventiva.
Atès que la Universitat Autònoma de Barcelona, després d’identificar i valorar els riscos existents en cada lloc
de treball, ha d’aplicar les mesures preventives necessàries. Entre aquestes, està la de facilitar al personal els
equips de protecció individual (EPI) quan els riscos no es puguin evitar o reduir suficientment per mitjans
tècnics de protecció col•lectiva o mesures, mètodes o procediments d’organització del treball.
Vista la proposta de convocatòria 02/2016 per a la compra d’equips de protecció individual (EPI) per a l’any
2016 aprovada per Acord de la Comissió d’Economia i Organització de 4 de maig d’enguany.
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 Acords de 14 de març de 2013, pel que fa a les competències de la
Comissió d'Economia i d'Organització, pel que fa a l'aprovació i resolució d'assumptes derivats de l'aplicació de
normatives aprovades pel Consell de Govern en matèria econòmica i en matèria d'administració i organització.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del gerent,
d’Organització, ha adoptat els següents

la Comissió d’Economia i

ACORDS
PRIMER. Aprovar la resolució de la convocatòria 02/2016 per a la compra d’equips de protecció individual (API)
per a l’any 2016. [Document]
SEGON. Encarregar a l’Àrea de Prevenció i Assistència l'execució i el seguiment d'aquests acords
Acord 032/2016, de 26 de setembre de 2016 , Comissió d'Economia i d'Organització
Vista la proposta d’aprovació de les modificacions de crèdit en data 31 d’agost de 2016.
Vistos els Acords de la Comissió d’Economia i Organització de dates 17 de febrer i de 4 de maig de 2016 per
les quals s’aproven les modificacions de crèdit en data 31 de gener i 15 d’abril i 10 de juny de 2016.
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 2016 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.
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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 aprovada 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, es presenta a la Comissió
d’Economia i Organització de la UAB la següent:

ACORDS
PRIMER. Aprovar les modificacions de crèdit a data 31 d’agost de 2016. [Document]
SEGON. Encarregar a la Gerència i a la vicegerent d’economia l'execució i el seguiment d’aquests acords.
Acord 033/2016, de 26 de setembre de 2016 , Comissió d'Economia i d'Organització
Vist que la UAB forma part de la contractació conjunta dels recursos electrònics de la Biblioteca Digital de
Catalunya (BDC) segons Acord de la Comissió Executiva del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya
(CSUC) de data 22 de juliol de 2016.
Vistos els articles 11 i 12 del Reglament intern de contractació del CSUC de data 25 de gener de 2015, pel que
fa al compromís exprés de les entitats consorciades de participar en el procediment de contractació conjunta,
així com de l’existència de crèdit per a fer front als compromisos contractuals que se’n derivin.
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 el que disposen els articles 109.3 del RD-L 3/2011, de 14 de novembre , pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei de contractes del sector públic el qual estableix” Al expediente se incorporarán el pliego de cláusulas
administrativas particulares y el de prescripciones técnicas que hayan de regir el contrato. En el caso de que el
procedimiento elegido para adjudicar el contrato sea el de diálogo competitivo regulado en la sección 5.ª, del
Capítulo I, del Título I, del Libro III, los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas serán
sustituidos por el documento descriptivo a que hace referencia el artículo 181.1. Asimismo, deberá incorporarse
el certificado de existencia de crédito o documento que legalmente le sustituya, y la fiscalización previa de la
intervención, en su caso, en los términos previstos en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre.”
Vist l'article 10.4 lletra d) 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 d’Organització en matèria de seguiment pressupostari.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del gerent, la Comissió d’Economia i
d’Organització, ha adoptat els següents

ACORDS
PRIMER. Donar-se per assabentats de la contractació conjunta de recursos electrònics de la Biblioteca Digital de
Catalunya i de l’existència de crèdit suficient per atendre la despesa corresponent. [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 els presents acords a la Vicegerent d’Economia, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.

.

Universitat Autònoma de Barcelona

- 17 -

https://seuelectronica.uab.cat

BOUAB Núm. 143

setembre / 2016

Acord 034/2016, de 26 de setembre de 2016 , Comissió d'Economia i d'Organització
Vist la participació de la UAB en l’encàrrec de gestió que té per objecte regular la prestació per part del
Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya del servei de virtualització d’aplicacions per a que les entitats
consorciades puguin disposar del mateix en condicions adequades de qualitat, rendiment i seguretat.
Vist el que disposa l’article 15 de la llei 30/1192, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú pel que fa al règim jurídic dels encàrrecs de gestió.
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 el que disposen els articles 109.3 del RD-L 3/2011, de 14 de novembre , pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei de contractes del sector públic i 110.2 del mateix text legal el qual estableix que “Els expedients de
contractació es poden ultimar fins i tot amb l’adjudicació i formalització del contracte corresponent, encara que
la seva execució, tant si s’efectua en una com en diverses anualitats, s’hagi d’iniciar en l’exercici següent. A
aquests efectes es poden comprometre crèdits amb les limitacions que es determinin en les normes
pressupostàries de les diferents administracions públiques subjectes a aquesta Llei.”
Vist el que disposen els articles 47 i 47 bis i 73,2 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General
Pressupostària pel que fa als compromisos de despeses de caràcter pluriennal i l’existència de crèdit
pressupostari suficient per atendre-les.
Vist l'article 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 d’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, la Comissió d’Economia i
d’Organització, els següents

ACORDS
PRIMER. Informar favorablement l’encàrrec de gestió entre la UAB i el Consorci de Serveis Universitaris de
Catalunya per a la prestació dels servei de virtualització d’aplicacions.
SEGONA. Elevar aquest acord al
competències.

Consell de Govern i Consell Social

per tal que exerceixin les seves

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 els presents acords a la vicegerent d’Economia per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.

I.2.4. Comissió d’Investigació
[tornar a l’índex]

Acord 010/2016, de 23 de setembre de 2016 , Comissió d'Investigació

ACORDS
Aprovar l’acta corresponent a la sessió de 4 de juliol de 2016.
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Acord 011/2016, de 23 de setembre de 2016 , Comissió d'Investigació
Atès que en data 30 de gener de 2013, a proposta de la Comissió d’Ètica en l’Experimentació Animal i Humana
(CEEAH), el Consell de Govern va aprovar el Codi de Bones Pràctiques en Recerca seguint les orientacions
recollides en el document Recomendaciones del Comité de Bioética de España, i que té per objecte dotar a la
universitat d’un instrument col•lectiu d’autoregulació, consitent en un conjunt de pautes d’actuació,
recomanacions i compromisos sobre la realització de les activitats de recerca amb els objectius de millorar la
qualitat de la recerca en tots els seus camps, establir mecanismes per garantir l’honestedat, el rigor i la
responsabilitat en la recerca i adquirir unes bones pràctiques científiques en l’etapa de formació dels
investigadors.
Atès que la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE) ha aprovat un “Acuerdo de
Transparencia en Experimentación Animal” (document 1) que, en cas de ser subscrit per la universitat,
proporcionarà l’oportunitat de compartir i fomentar bones pràctiques en la comunicació transparten de la
investigació amb animals per proveir a la societat en general de més informació sobre les raons, els mètodes i
el progrés que justifiquin l’ús d’animals en investigació científica i l’avenç en el coneixement que l’esmentada
utilització comporta.
Vist l’article 16.4.d) de la normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, segons redacció de 14 de març de 2013, en virtut de les quals correspon a la Comissió d’Investigació
informar de les propostes que han de ser discutides i, si escau, aprovades pel Consell de Govern pel que fa a
qualsevol altra matèria que la normativa vigent estableixi o per la qual el Consell de Govern requereixi un
informe de la Comissió.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector d’Investigació i de
transferència, la Comissió d’Investigació de la UAB, ha adoptat els següents

ACORDS
PRIMER.- Informar favorablement l’adhesió de la Universitat Autònoma de Barcelona a “Acuerdo de
Transparencia en Experimentación Animal” promogut per la Confederación de Sociedades Científicas de España
(COSCE).
SEGON.- Elevar els presents acords al Consell de Govern perquè exerceixi les seves funcions.
TERCER.-Encarregar al vicerector d’investigació i de recerca 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.
CINQUÈ.- Informar de l’acord a la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE)
Acord 012/2016, de 23 de setembre de 2016 , Comissió d'Investigació
Atès que el Servei de Biblioteques ve regulat pel seu Reglament, aprovat per acord de la Junta de Govern de
22 de novembre de 1989 i modificat per acords del Consell de Govern de 27 de febrer de 2003, de 9 d’octubre
de 2013 i per l'acord de la Comissió d'Investigació de 10 de setembre de 2014.
Atès que el Servei de Biblioteques té per missió proporcionar recursos informatius i serveis de màxima qualitat
d’acord amb els objectius d’excel•lència de la UAB en l’educació, la recerca, la innovació i la transferència de
coneixement.
Atès que des de la Direcció del Servei de Bibiloteques es considera convenient aprovar una Carta de serveis en
els termes del document 1, que serveixi com a compromís formal per garantir la prestació d’aquests serveis
amb un nivell alt de qualitat.
Vist l’article 16.1.a) de la normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, segons redacció de 14 de juliol de 2016, en virtut de les quals correspon a la Comissió d’Investigació
aprovar i resoldre els assumptes derivats de l’aplicació de les normatives aprovades en matèria d’investigació
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pel Consell de Govern, i interpretar i desenvolupar els aspectes no previstos, d’acord amb els principis generals
establerts respecte d’aquesta qüestió.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector d’Investigació i de
transferència, la Comissió d’Investigació de la UAB, ha adoptat els següents

ACORDS
PRIMER.- Aprovar la Carta de serveis del Servei de Biblioteques. [Document]
SEGON Encarregar al vicerector d’investigació i de recerca 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 013/2016, de 23 de setembre de 2016 , Comissió d'Investigació
PRIMER.- Informar favorablement la modificació del text refós de la normativa de la UAB en matèria
d’investigació de la UAB, aprovat per acord de 2 de març de 2011 en el sentit d’incorporar (i) una menció que
estableixi de forma explícita que un investigador solament pot formar part d’un únic grup de recerca i (ii) una
altra menció per la qual la UAB pugui reconèixer com a grup de recerca aquella part de grups de recerca
d’institucions alienes a la UAB que estan integrades per investigadors de la UAB, amb la mateixa denominació
del grup de recerca provinent amb el sufix ‘-UAB’.
SEGON.- Elevar els presents acords al Consell de Govern perquè exerceixi les seves funcions.
TERCER.-Encarregar al vicerector d’investigació i de recerca 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 014/2016, de 23 de setembre de 2016 , Comissió d'Investigació
Vista la proposta de la vicerectora d’Investigació de data 15 de setembre de 2016 on proposa la modificació
d’adscripció d’activitat investigadora de personal acadèmic a CERS/Instituts.
Atès que es vol modificar les adscripcions d’alguns investigadors, d’acord amb el llistat que s’adjunta com a
document 1.
Vist l’article 23.2 del text refós de la normativa en matèria d’investigació de la UAB, aprovat per acord del
Consell de Govern de data 2 de març de 2011, segons els quals, l’adscripció de la recerca del personal
acadèmic d’un departament de la UAB a una estructura de recerca pròpia haurà de ser informada
favorablement per la Comissió d’Investigació de la UAB, i serà autoritzada mitjançant resolució del vicerector
competent en matèria de recerca.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector d’Investigació, la Comissió
d’Investigació de la UAB, ha adoptat els següents

ACORDS
PRIMER.- Informar favorablement les modificacions d’adscripció de la recerca de personal investigador de la
UAB en els CERS/Instituts. [Document]
SEGON.- Comunicar el presents acords a la vicerectora d’Investigació i elevar les actuacions a aquesta perquè
emeti la corresponent resolució i la notifiqui als interessats i òrgans escaients.
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.
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I.2.5. Comissió de Personal Acadèmic
[tornar a l’índex]

Acord 033/2016, de 19 de setembre de 2016 , Comissió de Personal Acadèmic

ACORDS
Aprovar l’acta de la sessió del dia 15 de juliol de 2016.

Acord 034/2016, de 19 de setembre de 2016 , Comissió de Personal Acadèmic
Vist l’article 56 i següents de la Llei Orgànica d’Universitats que preveuen que els catedràtics d’Universitat són
un dels cossos docents universitaris amb plena capacitat docent i investigadora i que es regiran per les bases
establertes en aquesta Llei i en les de desenvolupament, per les disposicions que, en virtut de les seves
competències dictin les Comunitats Autònomes i per la legislació general de funcionaris que els sigui d’aplicació
i pels Estatuts.
Vist que l’article 14 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic
de l’Empleat Públic disposa que els empleats públics tenen com a dret individual, entre d’altres, el dret a la
progressió en la carrera professional i a la promoció interna segons els principis d’igualtat, mèrit i capacitat
mitjançant la implantació de sistemes objectius i transparents d’avaluació.
Atès que la situació excepcional de bloqueig de la promoció a càtedres que s’ha viscut els darrers anys a causa
de la crisi econòmica i de les mesures d’estalvi impulsades pel Govern fan necessari l’establiment de criteris per
a la priorització de les places de catedràtic d’Universitat que hauran de sortir a concurs tant pel torn lliure com
pel torn de promoció.
Vist l’article 3 d) del Reglament del Consell de Govern que preveu que és competència del Consell de Govern
regular els assumptes objecte de la seva competència pel que fa, i entre d’altres, a les directrius generals sobre
organització de l’administració universitària i dels recursos humans.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Personal Acadèmic, la
Comissió de Personal Acadèmic de la UAB, ha adoptat els següents

ACORDS
Primer.- Informar favorablement la proposta del model i criteris de priorització de places de catedràtic, i elevarlo 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 035/2016, de 19 de setembre de 2016 , 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 i següents de la Llei d’Universitats de Catalunya que regulen els regim jurídic del
professorat contractat, tan permanent com temporal.
Atès que la situació excepcional que s’ha viscut els darrers anys a causa de la crisi econòmica i de les mesures
d’estalvi impulsades pel Govern fan necessari l’establiment de criteris per a la priorització de les places
d’agregat que hauran de sortir a concurs.
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Vist l’article 3 d) del Reglament del Consell de Govern que preveu que és competència del Consell de Govern
regular els assumptes objecte de la seva competència pel que fa, i entre d’altres, a les directrius generals sobre
organització de l’administració universitària i dels recursos humans.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Personal Acadèmic, la
Comissió de Personal Acadèmic de la UAB, ha adoptat els següents

ACORDS
Primer.- Informar favorablement la proposta del model i criteris de priorització de places d’agregat, i elevar-lo
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 036/2016, de 19 de setembre de 2016 , Comissió de Personal Acadèmic
Vist el que disposa la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2016, la
qual estableix que per l'any 2016 s’estableix una taxa de reposició de fins a un màxim del 100% en el cas de
les places dels cossos docents universitaris i les universitats estan obligades a destinar, com a mínim, un 15%
del total de places que s'ofereixi a la contractació, com a personal laboral fix, de personal investigador que hagi
finalitzat el Programa Ramón i Cajal i hagi obtingut el certificat I3.
Atès que l'apartat 2 de l'article 70 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre que aprova l’Estatut
Bàsic de l’Empleat Públic estableix que l’oferta d’ocupació pública haurà de ser aprovada pel respectiu òrgan de
govern de la 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 2016.
Atès que l'Oferta d'Ocupació Pública de Personal Docent i Investigador de la Universitat Autònoma de Barcelona
per al 2016 que es presenta inclou les necessitats de recursos humans amb assignació pressupostària que s’han
de proveir mitjançant la incorporació de personal de nou ingrés i atès que aquesta oferta ha estat aprovada per
la Direcció General d’Universitats de la Generalitat de Catalunya
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.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerector de Personal Acadèmic, la
Comissió de Personal Acadèmic de la UAB, ha adoptat els següents

ACORDS
Acorda informar favorablement la proposta d’oferta pública d’ocupació de l’any 2016, i elevar-la al Consell de
Govern per a la seva aprovació.
Acord 037/2016, de 19 de setembre de 2016 , 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 treball 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.
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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 5 de maig de 2016 per la qual s’aprova la
convocatòria i el calendari per a la contractació de nou Personal Investigador en Formació i Investigador
Postdoctoral per al curs 2016-2017 i atès que és necessari ampliar l’esmentada convocatòria amb noves places.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
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, si escau, 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 i
Investigador Postdoctoral per al curs 2016-2017. [Document]
Segon.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d’aquest acord.
Acord 038/2016, de 19 de setembre de 2016 , 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 d’aquesta Comissió es debatran al•legacions presentades a les comunicacions de les
valoracions, els expedients dels quals poden ser consultats a l’Oficina de Qualitat Docent
(oqd.avaluacio@uab.cat)
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Programació Acadèmica i
Qualitat, la Comissió de Personal Acadèmic de la UAB, ha adoptat els següents

ACORDS
Aprovar les propostes presentades pel vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat pel que fa a les
propostes de resolució de les al•legacions, reclamacions i/o recursos d’alçada a l’avaluació de l’activitat docent
del professorat.
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I.2.6. Comissió de Transferència de Coneixements i de Projectes Estratègics
[tornar a l’índex]

Acord 005/2016, de 16 de setembre de 2016 , Comissió de Transferència de Coneixements i
Projectes Estratègics
ACORDS
Aprovar les actes de les sessions dels dies 31 de març de 2016 i 25 d’abril de 2016.

I.6. Junta Electoral General
[tornar a l’índex]

Acord 20/2016, de 22 de setembre, de la Junta Electoral General, pel qual s’accepta que les eleccions al
Claustre de la UAB 2016 es desenvolupin pel sistema de votació electrònica, d’acord amb les previsions
específiques següents:
a) Les eleccions al Claustre de la UAB 2016 es desenvoluparan únicament pel sistema de votació electrònica per
a tots els sectors i totes les circumscripcions territorials.
b) El sistema de votació electrònica a emprar és la plataforma comuna a totes les universitats catalanes,
promoguda des de l’ACUP i gestionada des del CSUC, el qual garanteix els sistemes de seguretat i fiabilitat
necessàries.
c) El termini per a poder efectuar el vot electrònic és de les 09:00 hores del dia 3 de novembre de 2016 a les
18:00 hores del dia 4 de novembre de 2016.
d) El període de votació anticipada es considera garantit en establir un termini de votació electrònica superior al
d’una jornada electoral.
e) Els votants podran efectuar la seva votació en diverses ocasions, i el sistema garanteix que només serà
vàlida l’última votació efectuada.
f) El sistema d’identificació dels votants serà a través del NIU i password que facilita la UAB a tota la comunitat
universitària.
g) Les paperetes de votació s’ajusten a les especificitats tècniques de la plataforma de votació electrònica, tot
respectant els requeriments exigits a l’article 49 del Reglament Electoral.
h) Es constituirà una única mesa electoral electrònica per a totes les seccions territorials. Aquesta mesa estarà
constituïda per la secretària general adjunta, que la presidirà, el comissionat de la rectora per a les Tecnologies
de la Informació i de la Comunicació, i quatre vocals: un representant del personal docent pertanyent al sector
A, un representant del personal docent pertanyent al sector B, un representant dels estudiants i un
representant del personal d’administració i serveis. Els vocals i els seus suplents s’escolliran per sorteig de la
Junta Electoral General entre aquests col·lectius.
Així mateix assistiran com a observadors, els membres de la Junta Electoral General, la cap del Gabinet Jurídic i
la cap de l’OCI.
i) Es nomena una mesa d’administració de la votació electrònica encarregada de seguir el procediment establert
a la plataforma de votació electrònica amb la següent composició: el comissionat de la rectora per a les
Tecnologies de la Informació i de la Comunicació, la cap del Gabinet Jurídic i la cap de l’Oficina de Coordinació
Institucional.
j) En acabar el termini fixat per a la votació, la mesa electoral electrònica procedirà en acte públic a iniciar el
procés electrònic d’escrutini de vots. El president de la mesa ha d’aixecar acta del procés d’escrutini, i fer-la
arribar a la Junta Electoral General per tal que es procedeixi a la proclamació provisional de resultats.
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Acord 21/2016, de 22 de setembre, de la Junta Electoral General, pel qual s’accepta la proposta de
calendari electoral presentada per a les eleccions al Claustre de la UAB següent, i elevar-la a la rectora:
Convocatòria eleccions

Publicació censos electorals provisionals

Termini de reclamacions al cens electoral

Termini per a la presentació de candidatures

Resolució de les reclamacions al cens per la
Junta Electoral General

Publicació del cens electoral definitiu

Proclamació provisional dels candidats per la
Junta Electoral General

Termini per a presentar reclamacions a la
proclamació dels candidats

Proclamació definitiva dels candidats per la
Junta Electoral

Campanya electoral

Sorteig per a la designació dels membres de la
mesa electoral electrònica

Període d’eleccions

Proclamació provisional dels resultats de les
eleccions
Termini per a la presentació de reclamacions
als resultats provisionals de les eleccions

.
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La convocatòria s'ha
d'aprovar per resolució
27 de setembre de 2016
del rector (art.18.1)
La llista provisional del
cens electoral ha de
publicar-se el dia que
6 d’octubre de 2016
estableixi el calendari
electoral (art.19.1)
5 dies hàbils, com a
màxim, des de la
Del 7 al 10 d’octubre de
publicació dels censos
2016
provisionals (art. 19.4)
a partir de l'endemà de
la publicació dels
Del 6 al 14 d’octubre de
censos provisionals
2016
(art. 20.3)
10 dies, com a màxim,
de la publicació dels
11 d’octubre de 2016
censos provisionals
(art.19.5)
10 dies, com a màxim,
de la publicació dels
13 d’octubre de 2016
censos provisionals
(art.19.5)
5 dies hàbils, com a
màxim, des de la
finalització de la
17 d’octubre de 2016
presentació de
candidatures (art.21.1)
3 dies hàbils, com a
màxim, des de la
Del 18 al 20 d’octubre de
publicació provisional
2016
de les candidatures
(art.21.2)
2 dies hàbils, com a
màxim, des de la
finalització del termini
24 d’octubre de 2016
per a la presentació de
reclamacions (art. 21.2)
Des de la proclamació
de les candidatures fins
Del 24 d’octubre al 4 de
el dia anterior de la
novembre de 2016
votació (art. 22.1)
7 dies, com a mínim,
abans del dia de la
21 d’octubre de 2016
votació (art.16.7)
L'horari de votació és
de les 9.30 a les 18.30
Del 3 de novembre de
hores sense interrupció
2016, a les 09:00, al 4 de
si la junta electoral
novembre de 2016 a les
corresponent no
18:00
assenyala un altre
termini (art. 25.1)
Dins les 24 hores
següents al tancament
4 de novembre de 2016
de les urnes (art. 29.1)
2 dies hàbils, com a
màxim, següents a la
Del 7 al 8 de novembre
proclamació provisional
de 2016
dels resultats (art.
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Proclamació dels resultats definitius per la
Junta Electoral General

2 dies hàbils, com a
màxim, des de la
finalització del termini
per a presentar les
reclamacions (art. 30.2)

10 de novembre de 2016

Acord 22/2016, de 22 de setembre, de la Junta Electoral General, pel qual s’accepten les mesures
referents als censos per a les eleccions al Claustre de la UAB següents:
A.- Publicació de censos
Encarregar la secretària general la publicació dels censos provisionals per a les eleccions a rector o rectora de la
UAB 2016 el dia 6 d’octubre de 2016, d’acord amb els criteris següents:
-

Publicar el cens a través del programari Publicens de la plataforma de votació electrònica facilitada
pel CSUC.
Publicar els llistats del cens a la pàgina web d’eleccions de la UAB de manera que es doni
compliment a la normativa vigent en matèria de protecció de dades.
Publicar la resolució de la secretària general a l’e-Tauler, tot indicant els mitjans de consulta del cens
provisional.
Comunicar als centres on poden descarregar els llistats perquè els puguin exposar als taulers
d’anuncis si els són requerits.

B.- Criteris per a l’elaboració dels censos electorals
Els censos electorals s’elaboraran a partir de les dades que consten a data 3 d’octubre de 2016 i es tindrà en
consideració les dades de docència que consten a la corresponent base de dades (PDS) del curs acadèmic
2016-2017.
SECTOR A - Professorat doctor amb vinculació permanent a la Universitat
1.- Les categories que s’inclouen en el Sector A són les següents:
Catedràtics d’universitat numeraris
Catedràtics d’escola universitària
Catedràtics laborals
Titulars d’universitat numeraris (són tots doctors)
Titulars d’escola universitària doctors (únicament els doctors)
Professors agregats (=titulars laborals)
Professors laborals estrangers doctors (abans professors associats permanents)
Professors col·laboradors permanents doctors
2.- Adscripció del professorat del Sector A al centre (Article 71.2 del Reglament de Personal Acadèmic):
El professorat s'adscriurà a un sol centre d'acord amb el criteri següent: si un professor o professora fa
docència en diversos centres s'adscriurà al centre en què faci la major part de la seva dedicació docent. Per
determinar aquesta part es tindrà en compte el nombre d'hores de càrrega docent de cada centre. En cas que
aquest criteri no permeti resoldre l'adscripció, es prendrà en consideració el centre en què el nombre d'alumnes
als quals el professor o la professora imparteixi docència sigui superior.
3.- No s’inclou en el cens electoral el professorat que estigui en situació d’excedència de conformitat amb la Llei
de la Ciència.
SECTOR B - Resta de personal acadèmic i el personal investigador en formació que exerceixi funcions de
docència
1.- En el Sector B s’inclouen la resta de categories de personal acadèmic no incloses en l’apartat anterior, tot
tenint en consideració les casuístiques específiques següents:

.

Universitat Autònoma de Barcelona

- 26 -

https://seuelectronica.uab.cat

BOUAB Núm. 143
-

-

setembre / 2016

Estan inclosos en el Sector B els professors del pla d’emeritatge i els professors emèrits en els quatre
anys de contractació.
Estan inclosos en el Sector B els investigadors vinculats que desenvolupin tasques de recerca a temps
complet a la UAB, per tant, s’inclouen els investigadors Ramón y Cajal, ICREA, Beatriz de Pinós, Juan
de la Cierva, etc.
Estan exclosos del Sector els col·laboradors de docència i els col·laboradors de recerca que no
desenvolupin tasques de docència temps complet.
Estan inclosos en el Sector B el personal investigador en formació que exerceixi funcions de docència.
Per a poder aplicar aquest criteri, s’encarrega a la Unitat de Programació Docent que depuri les dades
facilitades per l’Àrea de Personal Acadèmic, a partir de les dades de docència incloses en els plans
docents del curs 2015-2016.
Estan inclosos en el sector B el professorat de secundària que desenvolupen la seva tasca a l’ICE.
En el cas que algunes de les persones incloses en el Sector B no tingui assignat un centre, ni es
puguin obtenir dades de la seva docència, seran requerits per tal que indiquin el centre en el qual
volen exercir el seu dret de vot.

2.- Adscripció del professorat del Sector B al centre (Article 71.2 del Reglament de Personal Acadèmic):
El professorat s'adscriurà a un sol centre d'acord amb el criteri següent: si un professor o professora fa
docència en diversos centres s'adscriurà al centre en què faci la major part de la seva dedicació docent. Per
determinar aquesta part es tindrà en compte el nombre d'hores de càrrega docent en cada centre. En cas que
aquest criteri no permeti resoldre l'adscripció, es prendrà en consideració el centre en què el nombre d'alumnes
als quals el professor o la professora imparteixi docència sigui superior.
SECTOR C – Estudiants de grau i postgrau
1.- S’inclouen en el cens els estudiants matriculats en el curs 2016-2017 a data 3 d’octubre de 2016.
2.- S’inclouen els estudiants de màsters propis que s’ofereixen a centres propis de la UAB.
3.- S’inclouen els estudiants de titulacions interuniversitàries, les dades dels quals siguin facilitades pels centres
corresponents a les altres universitats.
4.- Els estudiants de dobles titulacions s’inclouen al cens del centre que les coordina.
5.- S’exclouen els estudiants de fora de la UAB que estan a la UAB per participar en un programa d’intercanvi.
SECTOR D – Personal d’Administració i Serveis
1.- Les persones que, tot i tenir una plaça en propietat, estan en comissió de serveis en un altre àmbit
territorial, han d’estar incloses en el cens de l’àmbit territorial al que desenvolupen la seva feina.
2.- El personal contractat a través del Capítol VI, tenen la consideració de personal d’administració i serveis.
C.- Presentació de reclamacions al cens electoral provisional:
Les reclamacions es presentaran via telemàtica a partir d’un e-formulari al qual constin les dades incloses en el
model de formulari de reclamació al cens al qual es fa referència en l’acord següent. També s’acceptaran les
reclamacions presentades presencialment al Registre General, a l’Oficina de Coordinació Institucional o bé a
l’adreça eleccions@uab.cat.
Acord 23/2016, de 22 de setembre, de la Junta Electoral General, sobre la presentació de candidatures
s’acorda que les persones que pertanyin a més d’un sector electoral només podran presentar la seva
candidatura per un d’aquests sectors.
Les candidatures, tant individuals com a col·lectives, es presentaran via telemàtica a partir d’un e-formulari al
qual constin les dades incloses en el model de formulari de presentació de candidatures al qual es fa referència
en l’acord següent. També s’acceptaran les candidatures presentades presencialment al Registre General.
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II. Convenis institucionals
II.1. Marc de col·laboració
[tornar a l’índex]

Convenio general de colaboración de 21 de junio de 2016 entre la UAB y el Centro de Investigación y
Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C. (CIATEJ) de México.

II.2. Específics
[tornar a l’índex]

Conveni de 2 de juliol de 2015 entre la UAB i l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
(CReSA), per articular la col·laboració entre la UAB i l'IRTA a efectes que el PDI de la UAB indicat en l'annex del
conveni pugui dur la seva activitat de recerca en les instal·lacions de l'edifici CReSA.
Conveni d’1 d’octubre de 2015 entre la UAB i la Fundació UAB, per a la tramitació dels ajuts Erasmus del
Personal Docent i d'Administració i Serveis de la FUAB.
Addenda, de 21 de desembre de 2015, al conveni de creació del Centre Interuniversitari Barcelona
Graduate School of Mathematics (BGSMATFH) entre la UAB, la UB, la UPC i el CRM, per a la incorporació de la
Universitat Pompeu Fabra.
Addenda de 29 de febrer de 2016 al conveni entre la UAB i la FUAB per a l'adscripció de l'Escola FUABFormació per incloure el Màster Universitari en Gestió Esportiva.
Conveni d’11 d’abril de 2016 entre la UAB i l'IRTA en el marc de l'activitat del CRESA - Projecte Zoonoses
Anticipation and Preparedness Initiative -ZAPI- (Ref: AF-EU-15022).
Conveni de 19 d’abril de 2016 entre la UAB i el CINVESTAV-IPN de col·laboració docent (R. Montiel Duarte) Curs acadèmic 2015-2016.
Addenda de 21 de abril de 2016 al conveni amb el Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la
Generalitat de Catalunya per al reconeixement d'investigadors vinculats (IVU) - Victor Sarto – Curs acadèmic
2016-2017.
Encàrrec de gestió de 6 de maig de 2016 entre l'Escola d’Administració Pública de Catalunya i la UAB per a
la gestió d'activitats finançades amb els fons de formació del Pla de Formació de la UAB.
Addenda, de 20 de maig de 2016, al conveni entre la UAB i la Corporació Sanitària Parc Taulí per a la
realització de l'activitat de pràctiques docents a l'aula de simulació del CEMBS de la CSPT i monitorització i
suport docent.
Conveni de 2 de juny de 2016 entre la UAB i Promoció Econòmica de Sabadell SL pel foment de la innovació
empresarial i la transferència tecnològica universitat-empresa.
Agreement of 7th of June of 2016 between the UAB and the Thompson Rivers University (Canada) for a
Double Undergraduate Degree in Chemistry.
Adenda de 7 de junio de 2016 al convenio entre la UAB y la UPF, de 30/9/2015, para la realización del
Master Universitario en Investigación e Innovación en Cuidados Enfermeros.
Conveni de 9 de juny de 2016 entre la UAB i AQU Catalunya per a l’emissió i certificació d'informes de
reconeixement de l'activitat de recerca i l'activitat docent del professorat agregat interí.
Conveni de 14 de juny de 2016 entre la UAB i Taus B.V. - The Netherlands, per a la cessió de dades i
recursos digitals per part de TAUS als investigadors de la UAB per realitzar tasques de recerca i de docència.
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Conveni de 15 de juny de 2016 per a la participació del professorat de la UAB a la Fundació Salut i
Envelliment i la gestió dels espais en el marc de l'activitat de l'Escola Doctor Robert.
Encàrrec de gestió de 20 de juny de 2016, pel qual la UAB encarrega a la FUAB la col·laboració i
l’assessorament en matèria de gestió de la comunicació de les activitats de la unitat de Dinamització
Comunitària.
Conveni de 4 de juliol de 2016 entre la UAB i la Fundació Sanitària Mollet en l'àmbit de la salut mental i les
addiccions.
Conveni de 4 de juliol de 2016 entre la UAB i l’Institut de Ciència de Materials de Barcelona (ICMAB-CSIC) Col·laboració docent - Curs acadèmic 2016-2017
Addenda XVIII, de 8 de juliol de 2016, al conveni de col·laboració de 22 de setembre de 1998, entre la UAB
i el Banc de Sabadell.
Conveni de 25 de juliol de 2016 de cooperació Educativa entre la UAB i el Centre de Terminologia TERMCAT
per a la realització de pràctiques acadèmiques externes.
Collaboration agreement of 26th of July of 2016 – Leave of absence of Maria Sonia Almeria to the
Agriculture Research Service (ARS) - United States Department of Agriculture.
Conveni de 29 de juliol de 2016 entre la UAB i Notebloc per a l'edició i posterior entrega als estudiants de la
UAB de la llibreta Notebloc.

III. Nomenaments i cessaments
III.1. Equip de govern i equip de suport
[tornar a l’índex]

III.1.1. Nomenaments
Resolució de la rectora de 22 de setembre de 2016, per la qual designa el doctor Armand Sanchez
Bonastre, vicerector de Recerca i Transferència, rector suplent durant el dia 23 de setembre de 2016.

III.2. Facultats i Escoles
[tornar a l’índex]

III.2.1. Nomenaments
Resolució de la rectora, de 6 de setembre de 2016, per la qual nomena la senyora Margarita León cocoordinadora del Màster en Gestió Pública, de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia.
Resolució de la rectora, de 6 de setembre de 2016, per la qual nomena la senyora Maria Álvarez Moleiro
coordinadora d’Estudis del Màster Universitari en Psicologia General Sanitària, de la Facultat de Psicologia.
Resolució de la rectora, de 8 de setembre de 2016, per la qual nomena el senyor Sebastià Giralt Soler
sotscoordinador d’Estudis dels Graus Combinats, de la Facultat de Filosofia i Lletres.
Resolució de la rectora, de 8 de setembre de 2016, per la qual nomena el senyor Francesc Serra
Massansalvador vicedegà d’Intercanvis i Relacions Institucionals, de la Facultat de Ciències Polítiques i de
Sociologia.
Resolució de la rectora, de 8 de setembre de 2016, per la qual nomena la senyora Maria Montserrat Clua
Fainé coordinadora d’Estudis del Grau en Antropologia Social i Cultural, de la Facultat de Filosofia i Lletres.
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Resolució de la rectora, de 8 de setembre de 2016, per la qual nomena el senyor Francesc Cortés Mir
coordinador d’Estudis del Grau en Musicologia, de la Facultat de Filosofia i Lletres.
Resolució de la rectora, de 8 de setembre de 2016, per la qual nomena el senyor Sebastià Giralt Soler
sotscoordinador del Grau en Humanitats, de la Facultat de Filosofia i Lletres.
Resolució de la rectora, de 8 de setembre de 2016, per la qual nomena el senyor Jaume Aulet Amela
coordinador d’Estudis del Grau en Llengua i Literatures Catalanes, de la Facultat de Filosofia i Lletres.
Resolució de la rectora, de 16 de setembre de 2016, per la qual nomena el senyor Joaquín Martín Pedret
coordinador d’Estudis adjunt del Grau de Matemàtiques, de la Facultat de Ciències.
Resolució de la rectora, de 16 de setembre de 2016, per la qual nomena el senyor Wolfgang Pitsch
coordinador d’Estudis del Grau de Matemàtiques, de la Facultat de Ciències.
Resolució de la rectora, de 16 de setembre de 2106, per la qual nomena la senyora Ana Alejandra Cabaña
Nigro coordinadora d’Estudis del Grau d’Estadística Aplicada, de la Facultat de Ciències.
Resolució de la rectora, de 16 de setembre de 2016, per la qual nomena el senyor Jordi Rifé Santaló
coordinador del Màster en Musicologia, Educació Musical i Interpretació de la Música Antiga, de la Facultat de
Filosofia i Lletres.
Resolució de la rectora, de 16 de setembre de 2016, per la qual nomena la senyora Lourdes Aguilar
Cuevas coordinadora d’Afers Acadèmics Alumnes amb NEE i Alumni, de la Facultat de Traducció i Interpretació.
Resolució de la rectora, de 26 de setembre de 2016, per la qual nomena el senyor Joan Pujol Tarres
coordinador d’Estudis del Màster en Recerca i Intervenció Psicosocial, de la Facultat de Psicologia.
Resolució de la rectora, de 26 de setembre de 2016, per la qual nomena el senyor Josep M. de Dios
Marcer coordinador del Màster en integració Europea, de la Facultat de Dret.
Resolució de la rectora, de 26 de setembre de 2016, per la qual nomena la senyora Judith Gifreu Font
coordinadora de Pràctiques Externes de Dret i d’ADE i Dret, de la Facultat de Dret.
Resolució de la rectora, de 26 de setembre de 2016, per la qual nomena la senyora Olga Paz Torres
vicedegana de Pràctiques Externes de Relacions Laborals i coordinadora d’Estudis de Relacions Laborals, de la
Facultat de Dret.
Resolució de la rectora, de 26 de setembre de 2016, per la qual nomena el senyor Albert Pastor Martínez
coordinador del Màster en Drets Sociolaborals, de la Facultat de Dret.
Resolució de la rectora, de 26 de setembre de 2016, per la qual nomena el senyor Albert Pastor Martínez
vicedegà d’Ordenació Acadèmica i coordinador d’Estudis de Dret, de la Facultat de Dret.
Resolució de la rectora, de 26 de setembre de 2016, per la qual nomena la senyora Noelia Igareda
González coordinadora de Biblioteca i d’Infraestructures, de la Facultat de Dret.
Resolució de la rectora, de 26 de setembre de 2016, per la qual nomena el senyor Josep Cañabate Pérez
coordinador de Comunicació i Promoció, de la Facultat de Dret.
Resolució de la rectora, de 26 de setembre de 2016, per la qual nomena el senyor Antoni Font Guiteras
coordinador d’Estudis del Màster en Recerca en Psicologia Aplicada a les Ciències de la Salut, de la Facultat de
Psicologia.
Resolució de la rectora, de 26 de setembre de 2016, per la qual nomena la senyora Georgeta Ion
coordinadora del Grau en Educació Primària, de la Facultat de Ciències de l’Educació.

III.2.2. Cessaments
Resolució de la rectora, de 6 de setembre de 2016, per la qual el senyor Joan Deus Yela cessa com a
coordinador d’Estudis del Màster en Psicologia General Sanitària, de la Facultat de Psicologia.
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Resolució de la rectora, de 8 de setembre de 2016, per la qual el senyor Francesc Cortés Mir cessa com a
coordinador del Màster en Musicologia, Educació Musical i Interpretació de la Música Antiga, de la Facultat de
Filosofia i Lletres.
Resolució de la rectora, de 8 de setembre de 2016, per la qual el senyor Francesc Serra Massansalvador
cessa com a coordinador d’Intercanvis, de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia.
Resolució de la rectora, de 8 de setembre de 2016, per la qual el senyor Josep lluís Mateo Dieste cessa
com a coordinador d’Estudis del Grau en Antropologia Social i Cultural, de la Facultat de Filosofia i Lletres.
Resolució de la rectora, de 8 de setembre de 2016, per la qual el senyor Germán Gan Quesada cessa com
a coordinador d’Estudis del Grau en Musicologia, de la Facultat de Filosofia i Lletres.
Resolució de la rectora de 8 de setembre de 2016, per la qual el senyor Carlos Varias García cessa com a
sotscoordinador d’Estudis del Grau en Humanitats, de la Facultat de Filosofia i Lletres.
Resolució de la rectora, de 8 de setembre de 2016, per la qual la senyora Gemma Rigau Oliver cessa com
a coordinadora del Grau en Llengua i Literatura Catalanes, de la Facultat de Filosofia i Lletres.
Resolució de la rectora, de 16 de setembre de 2016, per la qual la senyora Maria Regina Saraiva Mendes
cessa com a coordinadora d’Afers Acadèmics d’Alumnes amb NEE i Alumni, de la Facultat de Traducció i
d’Interpretació.
Resolució de la rectora, de 16 de setembre de 2016, per la qual el senyor Xavier Bardina Simorra cessa
com a coordinador d’Estudis del Grau de Matemàtiques, de la Facultat de Ciències.
Resolució de la rectora, de 16 de setembre de 2016, per la qual la senyora Silvia Cuadrado Gavilán cessa
com a coordinadora d’Estudis adjunta del Grau de Matemàtiques, de la Facultat de Ciències.
Resolució de la rectora, de 16 de setembre de 2016, per la qual el senyor Pere Puig Casado cessa com a
coordinador d’Estudis del Grau d’Estadística Aplicada, de la Facultat de Ciències.
Resolució de la rectora, de 16 de setembre de 2016, per la qual la senyora Sara Rovira Esteva cessa com
a coordinadora de Treball de Fi de Grau d’Àsia, de la Facultat de Traducció i d’Interpretació.

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

III.3.1. Nomenaments
Resolució de la rectora, de 5 de setembre de 2016, per la qual nomena el senyor Jordi Fauquet Ars
coordinador de Tercer Cicle i d’Unitats del Departament de Psicobiologia i Metodologia de les Ciències de la
Salut.
Resolució de la rectora, de 6 de setembre de 2016, per la qual nomena la senyora Montserrat Ventura
Oller directora del Departament d’Antropologia Social i Cultural.
Resolució de la rectora, de 6 de setembre de 2016, per la qual nomena el senyor Hugo Valenzuela García
secretari del Departament d’Antropologia Social i Cultural.
Resolució de la rectora, de 6 de setembre de 2016, per la qual nomena el senyor Daniel Vallès Muñío
coordinador d’Estructures del Departament de Dret Públic i Ciències Historicojurídics.
Resolució de la rectora, de 6 de setembre de 2016, per la qual nomena la senyora Maria Dolors Baró
Mariné coordinadora de Doctorat de Ciències de Materials, del Departament de Física.
Resolució de la rectora, de 16 de setembre de 2016, per la qual nomena la senyora Anna Mª Vale
Martínez coordinadora d’Unitats del Departament de Psicobiologia i Metodologia de les Ciències de la Salut.
Resolució de la rectora, de 16 de setembre de 2016, per la qual nomena el senyor Rafael Arenas García
coordinador de Biblioteca i de Comunicació, del Departament de Dret Privat.
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Resolució de la rectora, de 16 de setembre de 2016, per la qual nomena la senyora Anna Aubanell Jubany
coordinadora de Docència de la Unitat d’Història i Institucions Econòmiques, del Departament d’Economia i
Història Econòmica.
Resolució de la rectora, de 16 de setembre de 2016, per la qual nomena la senyora Núria Reynal Querol
coordinadora de Tercer Cicle i de Relacions Exteriors, del Departament de Dret Privat.
Resolució de la rectora, de 16 de setembre de 2016, per la qual nomena el senyor Josep Enric Llebot
Rabagliati director del Departament de Física.
Resolució de la rectora, de 19 de setembre de 2016, per la qual nomena el senyor Xavier Bardina Simorra
director del Departament de Matemàtiques.
Resolució de la rectora, de 26 de setembre de 2016, per la qual nomena el senyor Michael Creel director
del Departament d’Economia i d’Història Econòmica.
Resolució de la rectora, de 26 de setembre de 2016, per la qual nomena el senyor Eduard José Cunilleras
secretari del Departament de Medicina i Cirurgia Animals.
Resolució de la rectora, de 26 de setembre de 2016, per la qual nomena el senyor Jaume Martorell
Monserrat vocal del Departament de Medicina i Cirurgia Animals.
Resolució de la rectora, de 27 de setembre de 2016, per la qual nomena la senyora Sílvia Cuadrado
Gavilán vocal d’Afers Econòmics, del Departament de Matemàtiques.
Resolució de la rectora, de 27 de setembre de 2016, per la qual nomena la senyora Dolors Herbera
Espinal coordinadora de Tercer Cicle del Departament de Matemàtiques.

III.3.2. Cessaments
Resolució de la rectora, de 5 de setembre de 2016, per la qual la senyora Anna Mª Vale Martínez cessa
com a coordinadora de Tercer Cicle i d’Unitats del Departament de Psicobiologia i Metodologia de les Ciències
de la Salut.
Resolució de la rectora, de 6 de setembre de 2016, per la qual la senyora Olga Paz Torres cessa com a
coordinadora d’Estructures del Departament de Dret Públic i Ciències Historicojurídiques.
Resolució de la rectora, de 16 de setembre de 2016, per la qual el senyor Josep Pujol Andreu cessa com a
coordinador de Docència de la Unitat d’Història i Institucions Econòmiques, del Departament d’Economia i
d’Història Econòmica.
Resolució de la rectora, de 16 de setembre de 2016, per la qual el senyor Jordi Fauquet Ars cessa com a
coordinador d’Unitats del Departament de Psicobiologia i Metodologia de les Ciències de la Salut.
Resolució de la rectora, de 16 de setembre de 2016, per la qual la senyora Lídia Santos Arnau cessa com
a coordinadora de Doctorat i de Relacions Exteriors, del Departament de Dret Privat.
Resolució de la rectora, de 16 de setembre de 2016, per la qual la senyora Núria Reynal Querol cessa com
a coordinadora de Biblioteca i de Comunicació, del Departament de Dret Privat.
Resolució de la rectora, de 16 de setembre de 2016, per la qual el senyor Santiago Suriñach Cornet cessa
com a director del Departament de Física.
Resolució de la rectora, de 19 de setembre de 2016, per la qual el senyor Pere Ara Bertran cessa com a
director del Departament de Matemàtiques.
Resolució de la rectora, de 26 de setembre de 2016, per la qual la senyora Maria Teresa Peña Giménez
cessa com a secretària del Departament de Medicina i Cirurgia Animals.
Resolució de la rectora, de 26 de setembre de 2016, per la qual la senyora Victòria Nogués Bara cessa
com a coordinadora dels Estudis de Doctorat de Bioquímica, Biologia Molecular i Biomedicina, del Departament
de Bioquímica i Biologia Molecular.

.

Universitat Autònoma de Barcelona

- 32 -

https://seuelectronica.uab.cat

BOUAB Núm. 143

setembre / 2016

Resolució de la rectora, de 26 de setembre de 2016, per la qual el senyor Xavier Martínez Giralt cessa
com a director del Departament d’Economia i d’Història Econòmica.
Resolució de la rectora, de 26 de setembre de 2016, per la qual el senyor Eduard José Cunilleras cessa
com a vocal i director docent del Departament de Medicina i Cirurgia Animals a la Fundació Hospital Clínic
Veterinari.
Resolució de la rectora, de 27 de setembre de 2016, per la qual el senyor Joan del Castillo Franquet cessa
com a coordinador de Tercer Cicle del Departament de Matemàtiques.
Resolució de la rectora, de 27 de setembre de 2016, per la qual la senyora Ana Alejandra Cabaña Nigro
cessa com a vocal d’Afers Econòmics, del Departament de Matemàtiques.

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

III.4.1. Nomenaments
Resolució de la rectora, de 14 de setembre de 2016, per la qual nomena el senyor Guillermo Serés Guillén
director del Centro de Estudios de la América Colonial (CEAC).

III.5. Representació en altres institucions
[tornar a l’índex]

III.5.1. Nomenaments
Resolució de la rectora, de 15 de setembre de 2016, per la qual delega en el senyor Armando Sanchez
Bonastre, vicerector de Recerca i Transferència, la seva representació de la Universitat Autònoma de Barcelona
al Patronat de la Fundació Triptolemos.
Resolució de la rectora, de 15 de setembre de 2016, per la qual nomena el senyor Armando Sanchez
Bonastre, vicerector de Recerca i de Transferència, representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al
Patronat de la Fundació Triptolemos.
Resolució de la rectora, de 15 de setembre de 2016, per la qual nomena el senyor Armando Sanchez
Bonastre representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al Comitè Científic de la Fundació Triptolemos.
Resolució de la rectora, de 28 de setembre de 2016, per la qual nomena el senyor Francisco Javier
Lafuente, vicerector d’Innovació i de Projectes Estratègics, representant de la Universitat Autònoma de
Barcelona a l’Assemblea de Socis i al Consell d’Administració de Material and Gases (MATGAS 2000, A.I.E.) en
substitució del senyor Lluís Tort Bardolet que cessa en la representació institucional en els esmentats òrgans de
govern.
Resolució de la rectora, de 30 de setembre de 2016, per la qual nomena el senyor Carlos Eliseo Sánchez
Lancis representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al Patronat de la Fundació Especial Antiga Caixa
de Sabadell 1859.

III.5.2. Cessaments
Resolució de la rectora, de 15 de setembre de 2016, per la qual el senyor Buenaventura Guamis López
cessa com a representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al Patronat de la Fundació Triptolmeos.
Resolució de la rectora, de 15 de setembre de 2016, per la qual el senyor Buenaventura Guamis López
cessa com a representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al Comitè Científic de la Fundació
Triptolemos.
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Resolució de la rectora, de 15 de setembre de 2016, per la qual el senyor Buenaventura Guamis López
cessa com a delegat del rector Ferran Sancho i Pifarré en la seva representació de la Universitat Autònoma de
Barcelona al Patronat de la Fundació Triptolemos.
Resolució de la rectora, de 30 de setembre de 2016, per la qual el senyor Manel Sabés i Xamaní cessa
com a representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al Patronat de la Fundació Especial Antiga Caixa
de Sabadell 1859.

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 rectora, de 28 de setembre de 2016, per la qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública de
places de personal docent i investigador per a l’any 2016, segons es detalla tot seguit (DOCG núm. 7230, de 20
d’octubre de 2016):
A) Torn lliure
1.- Cos/Categoria: Professor/a agregat/ada
Nombre de places: 15
2.- Cos Categoria: Professor agregat/ada
Nombre de places: 5
Places de personal docent i investigador per a l’any 2016, reservades a la contractació, com a apersonal laboral
fix, de personal investigador que hagi finalitzat el Programa Ramón i Cajal i hagi obtingut el certificat I·.
3.- Cossos docents universitaris:
Cos/Categoria: Catedràtic/a d’universitat
Nombre de places: 11
B) Promoció interna (article 62.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre d’universitats)
Cossos docents universitaris:
Cos/Categoria: Catedràtic/a d’universitat
Nombre de places: 11

IV.1.2. Resolucions
Resolució de la rectora, de 5 de setembre de 2016, per la qual es fan públics els resultats dels concursos
per a la provisió de places de professorat lector (ajudant doctor) de caràcter temporal en el marc del Pla Serra
Húnter, segons s’indica tot seguit (DOGC núm. 7204, de 13 de setembre de 2016):
Departament
Didàctica de la Matemàtica i de
les Ciències Experimentals
Didàctica de la Llengua i la
Literatura i de les Ciències
Socials
Traducció i Interpretació i
d’Estudis de l’Àsia Oriental
Genètica i Microbiologia
Comunicació Audiovisual i
Publicitat

.

Àmbit de coneixement
Didàctica de la Matemàtica

Adjudicació
Lluis Albarracin Gordo

Didàctica de la Llengua i de la
Literatura

Emilee Sarah Moore de Luca

Traducció, Interpretació i Estudis
de l’Àsia Oriental
Microbiologia
Comunicació Audiovisual i
Publicitat

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

IV.2.1. Convocatòries
Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, de 20 de setembre de 2016, per la
qual es convoca un aplaça per a la provisió, pel sistema de lliure designació, d’administrador/a de centre.

IV.2.2. Resolucions
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora,
d’1 de setembre de 2016, per la qual s’adscriu definitivament, al senyor Raúl Gutiérrez Garcia, a la plaça
L00415 al Servei d’Audiovisuals de la Facultat de Ciències de l’Educació.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de
12 de setembre de 2016, per la qual s’adjudica a la senyora Àngela Salas Crusat, en el torn de trasllat, la
plaça d’administrativa amb destinació a la Unitat Integrada de Suport Administratiu Departamental dels
departaments de Sanitat i Anatomia Animals i de Medicina i Cirurgia Animals, de la Facultat de Veterinària.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per delegació de la rectora, de
15 de setembre de 2016, per la qual es resol la convocatòria de concurs intern, de trasllat i/o promoció, per
a la provisió d’una plaça de tècnic/a superior amb destinació a la Oficina de Gestió de la Informació i de la
Documentació i s’adjudica al senyor Albert Teixidó Palazón.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per delegació de la rectora, de
26 de setembre de 2016, per la qual s’adscriu, provisionalment, al senyor Marcos Garcia García al Suport
Logístic i Punt d’Informació del Rectorat.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de
28 de setembre de 2016, per la qual s’adscriu, provisionalment, el senyor Pedro Malpica Bermejo, com a
pool, al SID de la Facultat de Ciències (Administració de Ciències i Biociències).
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per delegació de la rectora, de
29 de setembre de 2016, per la qual nomena a la senyora Anna Maria Doroteo Rojas funcionària en
pràctiques de l’escala de gestió per tal d’ocupar la plaça de gestor/a, amb destinació a l’Oficina de Treball
Campus – Equip Tècnic.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per delegació de la rectora, de
29 de setembre de 2016, per la qual nomena a la senyora Carolina Delgado González funcionària en
pràctiques de l’escala de gestió per tal d’ocupar la plaça de gestor/a amb destinació a la Unitat d’Estudis i
Projectes de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per delegació de la rectora, de
29 de setembre de 2016, per la qual nomena el senyor Ernesto Castaños Moreno funcionari en pràctiques de
l’escala de gestió per tal d’ocupar la plaça de gestor/a amb destinació al Departament de Periodisme i Ciències
de la Comunicació de la Facultat de Ciències de la Comunicació.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per delegació de la rectora, de
29 de setembre de 2016, per la qual nomena el senyor Esteban Alcántara Aguilera funcionari en pràctiques
de l’escala de gestió per tal d’ocupar la plaça de gestor/a amb destinació a la Gestió Acadèmica de la Facultat
de Psicologia.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per delegació de la rectora, de
29 de setembre de 2016, per la qual nomena la senyora Montserrat Andrés Díaz funcionària en pràctiques de
l’escala de gestió per tal d’ocupar la plaça de gestor/a amb destinació a la Gestió Acadèmica de la Facultat de
Veterinària.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per delegació de la rectora, de
29 de setembre de 2016, per la qual adscriu, amb caràcter provisional, al senyor Gerard Basachs Cortina,
funcionari de l’escala administrativa, a l’Àrea de Personal Acadèmic, Investigador en Formació i de Suport a la
Recerca.
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Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per delegació de la rectora, de
29 de setembre de 2016, per la qual nomena a la senyora Silvia Bau Redón, funcionària en pràctiques de
l’escala de gestió per tal d’ocupar la plaça de gestor/a amb destinació al Departament de Psiquiatria i Medicina
Legal, de la Facultat de Veterinària.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per delegació de la rectora, de
29 de setembre de 2016, per la qual nomena a la senyora Isabel Boncompte Bonfill funcionària en pràctiques
de l’escala de gestió per tal d’ocupar la plaça de gestor/a amb destinació a la Gestió Acadèmica de Biociències,
de la Facultat de Biociències.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per delegació de la rectora, de
29 de setembre de 2016, per la qual nomena a la senyora Montserrat Paredes Canals funcionària en
pràctiques de l‘escala de gestió per tal d’ocupar la plaça de gestor/a amb destinació a l’Oficina de Projectes
Internacionals.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per delegació de la rectora, de
29 de setembre de 2016, per la qual nomena a la senyora Concepción Palazón Aviñó funcionària en
pràctiques de l’escala de gestió per tal d’ocupar la plaça de gestor/a amb destinació a la Gestió Acadèmica i
Suport Logístic de la Facultat d’Enginyeria.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per delegació de la rectora, de
29 de setembre de 2016, per la qual nomena al senyor Jordi Martínez Milián funcionari en pràctiques de
l’escala de gestió per tal d’ocupar la plaça de gestor amb destinació al Departament de Psicologia Bàsica,
Evolutiva i de l’Educació, de la Facultat de Psicologia.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per delegació de la rectora, de
29 de setembre de 2016, per la qual nomena a la senyora Ana Antonia Medina Gómez funcionària en
pràctiques de l’escala de gestió per tal d’ocupar la plaça de gestor/a amb destinació a la Unitat de Nòmines i
Seguretat Social de l’Àrea de Personal Acadèmic.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per delegació de la rectora, de
29 de setembre de 2016, per la qual nomena a la senyora Maria Montoriol Vilajosana funcionària en
pràctiques de l’escala de gestió per tal d’ocupar la plaça de gestor/a amb destinació a la Unitat d’Ingressos de
l’Àrea d’Economia i Finances.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per delegació de la rectora, de
29 de setembre de 2016, per la qual nomena a la senyora Esther Labrador Agustín funcionària en pràctiques
de l’escala de gestió per tal d’ocupar la plaça de gestor/a amb destinació a la Gestió Econòmica, de la Facultat
de Ciències de l’Educació.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per delegació de la rectora, de
29 de setembre de 2016, per la qual nomena a la senyora Miriam Lázaro Díez funcionària en pràctiques de
l’escala de gestió per tal d’ocupar la plaça de gestor/a amb destinació al Departament de Didàctica de la
Llengua, de la Literatura i de les Ciències Socials, de la Facultat de Ciències de l’Educació.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per delegació de la rectora, de
29 de setembre de 2016, per la qual nomena a la senyora Maria del Mar Jorba Escribano funcionària en
pràctiques de l’escala de gestió per tal d’ocupar la plaça de gestor/a amb destinació a la Gestió Acadèmica, de
la Facultat de Biociències.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per delegació de la rectora, de
29 de setembre de 2016, per la qual nomena a la senyora Mònica Jardí Vinagre funcionària en pràctiques de
l’escala de gestió amb destinació per tal d’ocupar la plaça de gestor/a amb destinació a la Gestió Econòmica de
la Facultat de Ciències de la Comunicació.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per delegació de la rectora, de
29 de setembre de 2016, per la qual nomena a la senyora Montserrat Garvín Carmona funcionària en
pràctiques de l’escala de gestió per tal d’ocupar la plaça de gestor/a amb destinació a la Gestió Acadèmica de la
Facultat de Medicina.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per delegació de la rectora, de
29 de setembre de 2016, per la qual nomena a la senyora Ariadna González Pujol funcionària en pràctiques
de l’escala de gestió per tal d’ocupar la plaça de gestor amb destinació a la Unitat d’Atenció a l’Usuari de
l’Escola de Postgrau.
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Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per delegació de la rectora, de
29 de setembre de 2016, per la qual nomena al senyor Lluis Trulls Pararols funcionari en pràctiques de
l’escala de gestió per tal d’ocupar la plaça de gestor/a amb destinació a la Gestió Acadèmica de la Facultat de
Ciències.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per delegació de la rectora, de
29 de setembre de 2016, per la qual nomena a la senyora Elia Soriano Costa funcionària en pràctiques de
l’escala de gestió per tal d’ocupar la plaça de gestor amb destinació a la Gestió acadèmica de la Facultat de
Ciències de l’Educació.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per delegació de la rectora, de
29 de setembre de 2016, per la qual nomena a la senyora Lluïsa Romero Ballesteros funcionària en
pràctiques de l’escala de gestió per tal d’ocupar la plaça de gestor amb destinació a l’Institut de Neurociències
de la Facultat de Medicina.
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