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

I.1. Comissions del Consell Social
I.1.1. Comissió Acadèmica
[tornar a l’índex]

Acord 25/2017, de 14 de novembre, de la Comissió Acadèmica del Consell Social
Acta de la sessió de la Comissió Acadèmica del dia 10 d'octubre de 2017.
S'acorda:
Aprovar l’acta de la sessió de la Comissió Acadèmica reunida el dia 10 d'octubre de 2017.
Acord 26/2017, de 14 de novembre, de la Comissió Acadèmica del Consell Social
Creació i modificació de títols de màsters propis i diplomes de postgrau nous.
Exposició de motius
Ateses les peticions de creació i modificació de títols de màster i de diploma de postgrau que han estat
presentades a l’Escola de Postgrau, i atesa la documentació justificativa corresponent que acredita que les
propostes de creació reuneixen els requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus de títols (document
1, document 2).
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. Vistos els articles 64.f i 171.1 dels Estatuts
de la UAB sobre la creació de titulacions pròpies de la UAB.
Vist l’article 29.1.a del reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist que en la reunió del Consell de Govern de la UAB de 16 de novembre de 2017 està previst tractar la proposta
de creació de títols de màsters propis i de diplomes de postgrau nous i que, a aquests efectes, es presenta la
proposta d’acord següent:
PRIMER.- Aprovar la creació de nous títols de màster propi següents:
Màster en Cirurgia de la Mà i de l'Extremitat Superior
SEGON.- Aprovar la creació dels títols de diploma de postgrau següents:
Diploma de Postgrau en Cirurgia de Canell i Mà
Diploma de Postgrau en Cirurgia d'Espatlla i Colze
Diploma de Postgrau en Economia Social i Solidària: Desenvolupament Local, Cooperativisme i
Transformació Social
TERCER.- Aprovar la modificació dels títols de diploma de postgrau següents:
Diploma de Postgrau en Món Precolombí, que passa a denominar-se Diploma de Postgrau Del Món
Precolombí a l'Asiàtic
QUART.- Elevar l'aprovació de la creació i de la modificació de títols de màster i de diplomes de postgrau propis al
Consell Social per tal que exerceixi les seves competències.
CINQUÈ.- Encarregar a la directora de l’Escola de Postgrau i de la Formació Contínua l'execució i el seguiment dels
acords primer a tercer.
SISÈ.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius.
Atesa la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Prenent en consideració que la reunió del Consell de Govern de 16 de novembre de 2016 està pendent de dur-se a
terme, i que, per tant, l’acord CA 26/2017 que prengui la Comissió Acadèmica de 14 de novembre de 2017 resta
subjecte a l’acord favorable del Consell de Govern.
Per tot això, a la vista de les consideracions i documentació continguda en la part expositiva,
S'acorda:
PRIMER. Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:
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1) Aprovar la creació de nous títols de màster propi següents:
- Màster en Cirurgia de la Mà i de l'Extremitat Superior
2) Aprovar la creació dels títols de diploma de postgrau següents:
- Diploma de Postgrau en Cirurgia de Canell i Mà
-Diploma de Postgrau en Cirurgia d'Espatlla i Colze
-Diploma de Postgrau en Economia Social i Solidària: Desenvolupament Local, Cooperativisme i Transformació
Social
3) Aprovar la modificació dels títols de diploma de postgrau següents:
- Diploma de Postgrau en Món Precolombí, que passa a denominar-se Diploma de Postgrau Del Món Precolombí a
l'Asiàtic
4)
Encarregar a la directora de l’Escola de Postgrau i de la Formació Contínua l'execució i el seguiment dels
acords primer a tercer.
5) Comunicar el present acord a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica de la UAB, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-lo efectiu.
SEGON.- L’aplicació total o parcial de l’apartat PRIMER d’aquest acord queda supeditat a l’aprovació de l’acord
corresponent per part del Consell de Govern del dia 16 de novembre.
Acord 27/2017, de 14 de novembre, de la Comissió Acadèmica del Consell Social
Informe a la rectora sobre recurs de permanència a la UAB.
Exposició de motius
Vista la normativa sobre el règim de permanència als estudis oficials de grau i de màster de la UAB aprovada pel
Consell Social el dia 20 de juny de 2011.
Atès l’article 30.3.b del Reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Vists el recurs i les al·legacions presentades sobre règim de permanència pels alumnes:
1. NIE X5817918E, estudiant de grau en Medicina a la Facultat de Medicina de la UAB, segons consta en el
document 1.
2. DNI 47106738R estudiant de grau en Veterinària a la Facultat de Veterinària de la UAB, segons consta en
el document 2.
3. DNI 49220464G, estudiant de grau en Veterinària a la Facultat de Veterinària de la UAB, segons consta en
el document 3.
4. DNI 47966168Q, estudiant de grau Veterinària a la Facultat de Veterinària de la UAB, segons consta en el
document 4.
5. DNI 47272398S, estudiant de grau en Enginyeria Electrònica a l’Escola d’Enginyeria de la UAB, segons
consta en el document 5.
6. DNI 26612954E, estudiant de grau en Enginyeria Química a l’escola d’Informàtica de la UAB, segons
consta en el document 6.
7. DNI 39369714Q, estudiant de grau en Psicologia a la Facultat de Psicologia de la UAB, segons consta en el
document 7.
8. DNI 47737705D, estudiant de grau en Enginyeria Electrònica a l’Escola d’Enginyeria de la UAB, segons
consta en el document 8.
9. DNI 46994812Q, estudiant de grau en Educació Primària a la Facultat de Ciències de l’Educació, segons
consta en el document 9.
10. DNI 47963160H estudiant de grau en Infermeria a les Escoles Universitàries Gimbernat, segons consta en
el document 10.
11. DNI 47176953C, estudiant de grau en Infermeria a les Escoles Universitàries Gimbernat, segons consta en
el document 11.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S’acorda:
1.
Emetre un informe desfavorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud
d’autorització per matricular assignatures de tercer curs, tot i no haver superat 60 crèdits de primer i segon curs,
presentat per l’estudiant amb NIE X5817918E de la Facultat de Medicina, per tal de donar acompliment al que
estableixen l’article 5.4 de la Normativa sobre Règim de Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la
UAB, i considerar que les al·legacions que ha fet l’estudiant no justifiquen la concessió d’una autorització de
matrícula de tercer curs. I per tant, no autoritzar que l’alumna pugui matricular-se en el curs 2017-2018 de tercer
curs.
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2. Emetre un informe favorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat
dels estudis de grau en Veterinària, presentat per l’estudiant amb DNI 47106738R de la Facultat de Veterinària,
per tal de donar acompliment al que estableixen els articles 3.3 i 3.8 de la Normativa sobre Règim de Permanència
als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i considerar que les al·legacions que ha fet l’estudiant
justifiquen la concessió d’una autorització de matrícula de les assignatures Sanitat Animal II i Cirurgia i
Anestesiologia per tant, autoritzar que l’alumne pugui matricular-se en el curs 2017-2018 amb la recomanació de
que la matrícula es limiti als 30 crèdits corresponents a les assignatures Sanitat Animal II; Cirurgia i
Anestesiologia; Farmacologia Clínica i Terapèutica, i Medicina i Cirurgia d’Animals de Companyia I i II.
3. Emetre un informe favorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat
dels estudis de grau en Veterinària, presentat per l’estudiant amb DNI 49220464G de la Facultat de Veterinària,
per tal de donar acompliment al que estableixen els articles 3.3 i 3.8 de la Normativa sobre Règim de Permanència
als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i considerar que les al·legacions que ha fet l’estudiant
justifiquen la concessió d’una autorització de matrícula de la assignatura Sanitat Bioquímica I per tant, autoritzar
que l’alumna pugui matricular-se en el curs 2017-2018, amb la recomanació de que la matrícula es limiti als 30
crèdits corresponents a les assignatures Toxicologia dels Aliments; Mètodes de processament d’Aliments II;
Química dels Aliments; Bioquímica I i Bioquímica II.
4.
Emetre un informe desfavorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de
continuïtat dels estudis de grau en Veterinària, presentada per l’estudiant amb DNI 47966168Q de la Facultat de
Veterinària de la UAB , per tal de donar acompliment al que estableix l‘article 5.2 de la Normativa sobre Règim de
Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i considerar que les al·legacions que ha fet
l’estudiant no justifiquen la concessió d’una autorització per matricular-se en el curs 2017-2018. I per tant, no
autoritzar que l’alumna pugui matricular-se en el curs 2017-2018.
5. Emetre un informe favorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat
dels estudis de grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació, presentada per l’estudiant amb DNI
47272398S de l’Escola d’Enginyeria de la UAB , per tal de donar acompliment al que estableix l‘article 5.2 de la
Normativa sobre Règim de Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i considerar que les
al·legacions que ha fet l’estudiant justifiquen la concessió d’una autorització per matricular-se en el curs 20172018. I per tant, autoritzar que l’alumne pugui matricular-se en el curs 2017-2018.
6.
Emetre un informe desfavorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de
continuïtat dels estudis de grau en Enginyeria Química, presentada per l’estudiant amb DNI 26612954E de l’Escola
d’enginyeria de la UAB , per tal de donar acompliment al que estableix l‘article 5.2 de la Normativa sobre Règim
de Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i considerar que les al·legacions que ha fet
l’estudiant no justifiquen la concessió d’una autorització per matricular-se en el curs 2017-2018. I per tant, no
autoritzar que l’alumna pugui matricular-se en el curs 2017-2018.
I pel fet d’incomplir el règim de permanència i no poder continuar estudis conduents al grau en Enginyeria
Química, tampoc s’autoritzar la matrícula de les assignatures Experimentació en Enginyeria Química III; Disseny
d’Equips i Resistència de Materials; Simulació de Processos Químics.
7. Emetre un informe favorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat
dels estudis de grau en Psicologia, presentat per l’estudiant amb DNI 39369714Q de la Facultat de Psicologia de la
UAB, per tal de donar acompliment al que estableixen els articles 3.3 i 3.8 de la Normativa sobre Règim de
Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i considerar que les al·legacions que ha fet
l’estudiant justifiquen la concessió d’una autorització de matrícula de l’assignatura Processos Psicològics:
Pensament i Llenguatge. I per tant, autoritzar que l’alumna pugui matricular-se en el curs 2017-2018.
8.
Emetre un informe desfavorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de
continuïtat dels estudis de grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació, presentada per l’estudiant amb DNI
47737705D de l’Escola d’Enginyeria de la UAB , per tal de donar acompliment al que estableix l‘article 5.2 de la
Normativa sobre Règim de Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i considerar que les
al·legacions que ha fet l’estudiant no justifiquen la concessió d’una autorització per matricular-se en el curs 20172018. I per tant, no autoritzar que l’alumne pugui matricular-se en el curs 2017-2018.
9.
Emetre un informe desfavorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de
continuïtat dels estudis de grau en Educació Primària, presentada per l’estudiant amb DNI 46994812Q de la
Facultat de Ciències de l’Educació de la UAB , per tal de donar acompliment al que estableix l‘article 5.2 de la
Normativa sobre Règim de Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i considerar que les
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al·legacions que ha fet l’estudiant justifiquen la concessió d’una autorització per matricular-se en el curs 20172018. I per tant, no autoritzar que l’alumna pugui matricular-se en el curs 2017-2018.
10. Emetre un informe favorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat
dels estudis de grau en Infermeria, presentat per l’estudiant amb DNI 47963160H de les Escoles Gimbernat, per
tal de donar acompliment al que estableixen els articles 3.3 i 3.8 de la Normativa sobre Règim de Permanència als
Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i considerar que les al·legacions que ha fet l’estudiant justifiquen la
concessió d’una autorització de matrícula de les assignatures. Cures d’infermeria a l’adult; Farmacologia clínica i
terapèutica aplicada; Funció del cos humà II I per tant, autoritzar que l’alumna pugui matricular-se en el curs
2017-2018.
11. Emetre un informe favorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat
dels estudis de grau en Infermeria, presentat per l’estudiant amb DNI 47176953C de les Escoles Gimbernat, per
tal de donar acompliment al que estableixen els articles 3.3 i 3.8 de la Normativa sobre Règim de Permanència als
Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i considerar que les al·legacions que ha fet l’estudiant justifiquen la
concessió d’una autorització de matrícula de les assignatures. Cures d’infermeria a l’adult; Farmacologia clínica i
terapèutica aplicada; Funció del cos humà II I per tant, autoritzar que l’alumna pugui matricular-se en el curs

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

Acord 102/2017, de 15 de novembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Acta de la sessió del dia 9 d'octubre de 2017.
S'acorda:
Aprovar l’acta de la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el dia 9 d'octubre de 2017.
Acord 103/2017, de 15 de novembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Seguiment de l’execució del Pressupost de la UAB de l’exercici 2017.
Exposició de motius
Vist l’acord 79/2016 pres pel Ple del Consell Social reunit el 21 de desembre, en virtut del qual s’aprova el
pressupost de la UAB de l’exercici 2017, el qual és públic, únic, equilibrat i sostenible financerament en el marc de
la Llei d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
Atesa la situació econòmica que afecta a tot el país i també a les universitats i que, en el marc de la normativa
estatal i autonòmica d’aplicació, és del tot imprescindible l’assoliment de l’equilibri del pressupost aprovat per a
l’exercici 2017.
Vist l’informe sobre el seguiment de l’execució del Pressupost de la UAB de l’exercici 2017 presentat per la
Gerència (document 1).
Vist l’article 89.d) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya, en relació a les funcions
econòmiques, pressupostàries i patrimonials del Consell Social.
Vist l’article 123.1) dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.3.g) del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'acorda:
1)
La Comissió Econòmica es dóna per assabentada del seguiment de l’execució del pressupost de la UAB a 31
d’octubre de 2017.
2)
Presentar al Ple del Consell Social la informació sobre el seguiment del pressupost 2017 de la UAB, d’acord
amb el que consta en el punt primer d’aquest acord.
Acord 104/2017, de 15 de novembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Criteris bàsics per a la elaboració del Pressupost de l’any 2018 de la UAB.
Exposició de motius
Vist l’article 89.c de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya.
Vist l’article 64.l dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 29.2.c del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
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Vist que la Comissió d’Economia i d’Organització en la sessió de 27 d’octubre de 2017 va informar favorablement
el document de “Criteris bàsics per a l’elaboració del Pressupost de la UAB 2018”.
Vista la proposta d’acord que està previst tractar en la reunió del Consell de Govern de 16 de novembre de 2017
que estableix: PRIMER. Aprovar el document “Criteris bàsics per a l’elaboració del Pressupost de la UAB 2018”,
que s’adjunta; SEGON. Elevar al Consell Social l’acord anterior perquè exerceixi les seves competències; TERCER.
Encarregar a la Gerència que elabori la proposta de projecte de pressupost de la UAB per 2018 d’acord amb els
criteris bàsics, un cop aprovats pel Consell Social; QUART. Comunicar al vicerector d’Economia i de Campus i al
gerent els presents acords.
Prenent en consideració que la reunió del Consell de Govern està pendent de dur-se a terme, i que, per tant,
l’acord CE 104/2017 que es proposa per a l’acord de la Comissió Econòmica de 15 de novembre de 2017 resta
subjecte a l’acord del Consell de Govern.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'acorda:
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:
1) Aprovar el document “Criteris bàsics per a l’elaboració del Pressupost de la UAB 2018”, d’acord amb el que
consta en el document 1.
2)
Encarregar la Gerència que elabori la proposta d’avantprojecte de pressupost de la UAB per 2018, d’acord
amb els criteris un cop aprovats pel Consell Social.
3) Comunicar al vicerector d’Economia i campus i al gerent de la UAB el present acord.
4) Aquest acord queda supeditat a l’aprovació de l’acord corresponent per part del Consell de Govern del dia 16
de novembre de 2017.
Acord 105/2017, de 15 de novembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Modificacions de crèdit del pressupost de la UAB a 31 d’octubre de 2017.
Exposició de motius
Atesa la sol·licitud presentada per la Gerència de la UAB en relació a la proposta de modificacions de crèdit del
pressupost de la UAB a 31 d’octubre de 2017 (documents 1 i 2).
Vist l’article 89.g de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya.
Vist l’article 28.2.b del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'acorda:
1)
Aprovar les modificacions de crèdit del pressupost de la UAB a 31 d’octubre de 2017, d’acord amb el que
consta en el document 2.
2) Comunicar aquest acord al Gerent i a la vicegerent de l’àmbit econòmic de la UAB, per tal que es duguin a
terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu.
Acord 106/2017, de 15 de novembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Despeses pluriennals per a la contractació de les obres d’ampliació del Servei d’Estabulari a la Torre M1 planta
baixa de l’edifici M.
Exposició de motius
Vista la tramitació de la despesa per a la contractació de les obres d’ampliació del Servei d’Estabulari a la Torre M1
planta baixa de l’edifici M de la Universitat Autònoma de Barcelona, segons expedient de contractació 33/2017.
Vist el que estableix la base d’execució 22 del pressupost de la UAB per al 2017 pel que fa a les despeses
pluriennals.
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’acord PLE 07/2017 pres en reunió plenària de 21 de febrer, en virtut del qual s’aprova: 1) Acordar que el
Consell Social, abans de l’inici del procediment de tramitació dels expedients de contractació administrativa, aprovi
les despeses pluriennals pel procediment d’adjudicació procedent amb un valor superior de 200.000€ (pressupost
base de licitació, IVA exclòs).; 2) Autoritzar al gerent de la UAB a l’aprovació de la despesa pluriennal pel
procediment d’adjudicació que sigui procedent fins a un import màxim de 200.000€ (pressupost base de licitació,
IVA exclòs), amb l’obligació d’informar al Consell Social de totes les operacions dutes a terme en el transcurs del
semestre de l’exercici social en curs.; 3) Aplicar el procediment previst al punt segon d’aquest acord a les
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pròrrogues de contractes administratius que impliquin un compromís de despesa pluriennal sigui quin sigui el seu
import.; 4) Acordar que els punts anteriors del present acord no siguin d’aplicació als expedients de contractació
administrativa pel procediment d’adjudicació que sigui procedent que impliquin un compromís de despesa
pluriennal tramitats a través del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC).; 5) Encarregar al
vicerector d’Economia i Campus l'execució i el seguiment d'aquest acord.
Vist l’acord PLE 02/2017 pres en reunió plenària de 21 de febrer, en virtut del qual es modifica el Reglament
d’organització i funcionament del Consell Social de la UAB, en el sentit que la Comissió Econòmica del Consell
Social tingui la competència d’aprovar, per delegació del Ple, la programació i la despesa pluriennal de la
Universitat, a proposta del Consell de Govern.
Vist l’acord 08/2017 pres pel Consell de Govern de la UAB reunit el 26 de gener de 2017, en virtut del qual, entre
d’altres, s’acorda delegar en la Comissió d’Economia i d’Organització la competència relativa a la proposta
d’aprovació de les despeses pluriennals pel procediment d’adjudicació procedent amb un valor superior a
200.000€, perquè l’elevi directament al Consell Social tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer
efectiu el present acord.
Vist el Certificat emès en data 17 d’octubre de 2017 pel vicerector d’Economia i Campus d’existència de crèdit
suficient per atendre la despesa corresponent a la contractació número 33/2017 d’obres d’ampliació del Servei
d’estabulari a la Torre M1, planta baixa de l’Edifici M.
Vist l’acord pres per la Comissió d’Economia d’Organització del Consell de Govern reunida el 27 d’octubre de 2017,
en virtut del qual s’acorda el següent: PRIMER. Aprovar la proposta de despeses pluriennals per a la contractació
número 33/2017 d’obres d’ampliació del Servei d’estabulari a la Torre M1, planta baixa de l’Edifici M, segon
document que ; SEGON. Elevar aquest acord al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències;
TERCER. Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència l'execució i el
seguiment d’aquests acords.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions
S'acorda:
1) Aprovar la proposta de despeses pluriennals per a la contractació d’obres d’ampliació del Servei d’Estabulari a
la Torre M, planta baixa de l’Edifici M i l’existència de crèdit suficient per atendre la despesa corresponent a la
contractació número 33/2017, d’acord amb el que consta en el document 1.
2) Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència l'execució i el
seguiment d’aquest acord.
Acord 107/2017, de 15 de novembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Cessió d’ús d’espais a favor de la Fundació Alumni UAB.
Exposició de motius
Atès que per acord número PLE 02/2016 de 22 de febrer, del Ple del Consell Social de la UAB, en data 23 de febrer
de 2016 es va atorgar la carta fundacional de la FUNDACIÓ ALUMNI I AMICS DE LA UAB davant el notari de
Cerdanyola, Sr. Teodoro López-Cuesta, sota el núm. 315 del seu protocol, la qual va quedar inscrita en el Registre
de fundacions el següent dia 1 d’abril de 2016 amb el fi de constituir-se en instrument d’intermediació social entre
la Universitat Autònoma de Barcelona i la societat, fent possible un contacte i un coneixement més gran de la
realitat de cadascuna, així com, esdevenir un espai efectiu perquè els agents econòmics i socials i la Universitat
Autònoma de Barcelona, puguin trobar-se en règim de normalitat.
Atès que, entre els esmentats acords dels òrgans de govern, es va ‘Autoritzar la formalització d’un conveni de
cessió d’ús gratuït d’espais amb la FUNDACIÓ ALUMNI I AMICS DE LA UAB un cop aquesta s’hagi constituït, en
virtut del qual la Universitat Autònoma de Barcelona cedeixi l’ús gratuït a la fundació de nova creació de la Torre
Vila-Puig, pel termini de cinc anys renovables expressament en terminis iguals i consecutius de cinc anys fins el
màxim legalment permès (apartat quart de l’Acord PLE 02/2016 de 22 de febrer del Consell Social).
Atès que per acord número PLE 63/2016 de 15 de novembre, el Ple del Consell Social de la UAB, va redefinir la
fundació la qual cosa es va materialitzar finalment en l’atorgament de l’escriptura d’elevació a públic d’acords de
patronat atorgada en data 30 de gener de 2017, davant notària de Barcelona, Sra. Maria Isabel Gabarró Miquel,
sota el núm. 279 del seu protocol, en virtut de la qual, entre d’altres, es va canviar la denominació fundacional per
la de FUNDACIÓ ALUMNI UAB.
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Atès que l’equip de govern considera que la ubicació adequada d’aquesta fundació sigui provisionalment a l’edifici
de la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General, la qual cosa implica la modificació dels acords 2/2016 i PLE
2/2016 del Consell de Govern i del Consell Social.
Vist allò que disposa l’article 93 i 137.4 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les Administracions
Públiques.
Vist l’article 29 del decret legislatiu 1/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de
patrimoni de la Generalitat de Catalunya.
Vistos els articles 72 a 81 del decret 323/1983, de 14 de juliol, del reglament del patrimoni de Catalunya.
Vist l’article 89.k) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vistos els articles 207.2 dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.2. apartat g, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Vista la proposta d’acord que està previst tractar en la reunió del Consell de Govern de 16 de novembre de 2017
que estableix: Primer.- Revocar l’apartat Quart de l’Acord núm. 2/2016 de la sessió de data 3 de febrer de 2016
del Consell de Govern; Segon.- Autoritzar la cessió d’ús d’espais a la ‘Fundació Alumn UABi’ amb CIF núm. G66727991, segons el que disposa la legislació vigent en matèria de patrimoni, d’acord amb les condicions
següents:
Objecte: Cessió d’ús de 90 m2 a la planta baixa de l’edifici de la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca
General del campus de Bellaterra.
Cànon: La cessió d’ús és gratuïta, assumint la UAB les despeses de manteniment i els consums.
- Termini de duració: 1 any, prorrogable per un únic període d’ 1 any més.
Destinació: La Fundació Alumni UAB vindrà obligada a destinar aquests espais a l’activitat pròpia del Servei
per ella oferta.
Tercer.- Autoritzar la rectora, o persona en qui delegui, perquè amb les més àmplies facultats pugui signar els
documents públics i privats que siguin necessaris, amb les clàusules que consideri més adients, per donar
compliment a aquests acords; Quart.- Elevar al Consell Social el present acord, per tal que exerceixi les seves
competències; Cinquè.- Encarregar al vicerector d’Economia i de Campus l'execució i el seguiment d’aquests
acords; Sisè.- Comunicar els presents acords a la vicegerenta d’Economia, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.
Prenent en consideració que la reunió del Consell de Govern està pendent de dur-se a terme, i que, per tant,
l’acord CE 107/2017 que es proposa per a l’acord de la Comissió Econòmica de 15 de novembre de 2017 resta
subjecte a l’acord del Consell de Govern.
Per tot això, a la vista de les consideracions i documentació continguda en la part expositiva,
S'acorda:
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:
1) Revocar l’apartat Quart de l’Acord PLE 02/2016 de la sessió de data 22 de febrer de 2016 del Ple del Consell
Social.
2) Autoritzar la cessió d’ús d’espais a la ‘Fundació Alumni UAB’ amb CIF núm. G-66727991, segons el que disposa
la legislació vigent en matèria de patrimoni, d’acord amb les condicions següents:
Objecte: Cessió d’ús de 90 m2 a la planta baixa de l’edifici de la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca
General del campus de Bellaterra.
Cànon: La cessió d’ús és gratuïta, assumint la UAB les despeses de manteniment i els consums.
- Termini de duració: 1 any, prorrogable per un únic període d’ 1 any més.
Destinació: La Fundació Alumni UAB vindrà obligada a destinar aquests espais a l’activitat pròpia del Servei
per ella oferta.
3) Autoritzar la rectora, o persona en qui delegui, perquè amb les més àmplies facultats pugui signar els
documents públics i privats que siguin necessaris, amb les clàusules que consideri més adients, per donar
compliment a aquest acord.
4) Encarregar al vicerector d’Economia i de Campus l'execució i el seguiment d’aquest acord.
5) Comunicar el present acord a la vicegerenta d’Economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries per
a fer-lo efectiu.
6) Aquest acord queda supeditat a l’aprovació de l’acord corresponent per part del Consell de Govern del dia 16
de novembre de 2017.
Acord 108/2017, de 15 de novembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Cessió d’ús d’espais a favor de la Fundació Hospital Clínic Veterinari.
Exposició de motius
Vista la petició interessada per la directora General de la Fundació Hospital Clínic Veterinari en relació amb la
cessió d’ús d’espais a la Fundació Hospital Clínic Veterinari.
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Atès que en virtut dels acords del Consell de Govern i del Consell Social de dates 17 de juliol de 2008
de 2008, respectivament, en data 30 de juliol de 2008 la Universitat Autònoma de Barcelona va
Fundació Hospital Clínic Veterinari amb la finalitat que col·laborés amb la Facultat de Veterinària en
docència, de recerca i de prestació de tot tipus de serveis relacionats amb l’àmbit veterinari,
assistencials i hospitalaris, atorgant-li la gestió de l’Hospital Clínic Veterinari.

i 24 de juliol
constituir la
activitats de
inclosos els

Atès que recentment la UAB ha construït al carrer de l’Hospital s/n, zona NW del campus de Bellaterra, darrera la
Facultat de Veterinària i al costat de l’edifici CRESA, una edificació auxiliar per a quadres d’aïllament de grans
animals (principalment equins) la qual està ubicada a la finca registral núm. 44.336 del Registre de la Propietat de
Cerdanyola del Vallès núm. 2, de titularitat de la UAB, d’acord amb els plànols d’ubicació, d’emplaçament i de
planta incorporats com a document 1.
Atès que és interès de la UAB cedir l’ús d’aquesta instal·lació a favor de la Fundació Hospital Clínic Veterinari
perquè pugui desenvolupar la seva activitat fundacional.
Vist allò que disposa l’article 93 i 137.4 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les Administracions
Públiques.
Vist l’article 29 del decret legislatiu 1/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de
patrimoni de la Generalitat de Catalunya.
Vistos els articles 72 a 81 del decret 323/1983, de 14 de juliol, del reglament del patrimoni de Catalunya.
Vist l’article 89.k) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vistos els articles 207.2 dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.2. apartat g, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Vista la proposta d’acord que està previst tractar en la reunió del Consell de Govern de 16 de novembre de 2017
que estableix: Primer.- Autoritzar la cessió d’ús d’espais a la ‘Fundació Hospital Clínic Veterinari, Fundació Privada’
amb CIF núm. G-65012775, segons el que disposa la legislació vigent en matèria de patrimoni, d’acord amb les
condicions següents:
Objecte: Cessió d’ús en exclusiva de l’edificació auxiliar per a quadres d’aïllament de grans animals
(principalment equins), de 179,29 m2 de superfície, ubicada al carrer de l’Hospital s/n, zona NW del campus de
Bellaterra, darrera la Facultat de Veterinària i al costat de l’edifici CRESA, de la finca registral núm. 44.336 del
Registre de la Propietat de Cerdanyola del Vallès nº2, d’acord amb els plànols d’ubicació, d’emplaçament i de
planta incorporats com a document núm. 1.
Cànon: La cessió d’ús és gratuïta però la cessionària assumeix el cost de les depeses directes i indirectes dels
espais l’ús dels quals es cedeix.
- Termini de duració: 5 anys, prorrogable per períodes iguals i successius de 5 anys fins el límit permès per la
legislació patrimonial d’aplicació.
- Destinació: La Fundació Hospital Clínic Veterinari vindrà obligada a destinar aquests espais a l’activitat pròpia
del Servei que ofereix.
Segon.- Autoritzar la rectora, o persona en qui delegui, perquè amb les més àmplies facultats pugui signar els
documents públics i privats que siguin necessaris, amb les clàusules que consideri més adients, per donar
compliment a aquests acords; Tercer.- Elevar al Consell Social el present acord, per tal que exerceixi les seves
competències; Quart.- Encarregar al vicerector d’Economia i de Campus l'execució i el seguiment d’aquests
acords; Cinquè.- Comunicar els presents acords a la vicegerenta d’economia, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.
Prenent en consideració que la reunió del Consell de Govern està pendent de dur-se a terme, i que, per tant,
l’acord CE 108/2017 que es proposa per a l’acord de la Comissió Econòmica de 15 de novembre de 2017 resta
subjecte a l’acord del Consell de Govern.
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Per tot això, a la vista de les consideracions i documentació continguda en la part expositiva,
S'acorda:
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:
1) Autoritzar la cessió d’ús d’espais a la ‘Fundació Hospital Clínic Veterinari, Fundació Privada’ amb CIF núm. G65012775, segons el que disposa la legislació vigent en matèria de patrimoni, d’acord amb les condicions
següents:
Objecte: Cessió d’ús en exclusiva de l’edificació auxiliar per a quadres d’aïllament de grans animals
(principalment equins), de 179,29 m2 de superfície, ubicada al carrer de l’Hospital s/n, zona NW del campus de
Bellaterra, darrera la Facultat de Veterinària i al costat de l’edifici CRESA, de la finca registral núm. 44.336 del
Registre de la Propietat de Cerdanyola del Vallès nº2, d’acord amb els plànols d’ubicació, d’emplaçament i de
planta incorporats com a document 1.
Cànon: La cessió d’ús és gratuïta però la cessionària assumeix el cost de les depeses directes i indirectes dels
espais l’ús dels quals es cedeix.
Termini de duració: 5 anys, prorrogable per períodes iguals i successius de 5 anys fins el límit permès per la
legislació patrimonial d’aplicació.
Destinació: La Fundació Hospital Clínic Veterinari vindrà obligada a destinar aquests espais a l’activitat pròpia
del Servei que ofereix.
2) Autoritzar la rectora, o persona en qui delegui, perquè amb les més àmplies facultats pugui signar els
documents públics i privats que siguin necessaris, amb les clàusules que consideri més adients, per donar
compliment a aquest acord.
3) Encarregar al vicerector d’Economia i de Campus l'execució i el seguiment d’aquest acord.
4) Comunicar els presents acords a la vicegerenta d’economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries
per a fer-lo efectiu.
5) Aquest acord queda supeditada a l’aprovació de l’acord corresponent per part del Consell de Govern del dia 16
de novembre de 2017.
Acord 108/2017, de 15 de novembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Complements retributius autonòmics per mèrits de docència corresponents a l’avaluació 2016 del personal docent i
investigador funcionari i contractat.
Exposició de motius
Vistos els articles 72 i 90.b) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vist l’article 64.m dels Estatuts de la UAB, que estableix que és competència del Consell de Govern proposar al
Consell Social l’assignació individual de retribucions addicionals al personal acadèmic per a activitats docents,
investigadores i de gestió.
Vist l’article 28.3.d del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB, que estableix que li
correspon a la Comissió Econòmica, acordar les retribucions addicionals per mèrits docents, de recerca i de gestió
del personal docent i investigador funcionari i contractat dins dels límits que fixi el Govern de la Generalitat i a
proposta del Consell de Govern de la Universitat.
Atès que al llarg de l'any 2017 les àrees i oficines encarregades de la tramitació dels complements retributius
autonòmics han desenvolupat els processos establerts pel que fa als complements referents als mèrits de
docència. Així mateix, les propostes elaborades atenent els criteris establerts van ser analitzades i aprovades per
les comissions del Consell de Govern amb competències en aquesta matèria, i van ser trameses a AQU Catalunya
per a la seva certificació.
Vist el Decret 405/2006, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les retribucions addicionals del personal docent i
investigador funcionari i contractat de les universitats públiques de Catalunya, que en el seu article 7 estableix que
un cop certificada l'avaluació per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, ho traslladarà al
Consell de Govern per tal que pugui formular la proposta d'assignació al Consell Social.
Atesa la certificació emesa per AQU Catalunya pel que fa a l’assignació de retribucions addicionals per mèrits de
docència, corresponent a l’avaluació de l’any 2016.
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D’acord amb la Resolució EMC/2966/2016, de 23 de desembre, per la qual es dóna publicitat al procediment i la
certificació de la valoració dels mèrits individuals docents i de gestió del personal docent i investigador funcionari i
contractat de les universitats públiques catalanes, meritats fins al 31 de desembre de 2016, per a l'assignació de
les retribucions addicionals.
Vista la proposta d’acord que està previst tractar en la reunió del Consell de Govern de 16 de novembre de 2017
que estableix: PRIMER.- Assumir la proposta tramesa per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de
Catalunya de complements retributius addicionals autonòmics per mèrits de docència per al professorat funcionari
i contractat de la UAB que han obtingut avaluació positiva, en els termes que es recullen en l’annex; SEGON.Elevar aquest acord al Consell Social per tal que exerceixen les seves competències; TERCER.- Comunicar el
present acord a l'Àrea de Personal Acadèmic, per tal que portin a termes les mesures necessàries per a fer-lo
efectiu; QUART.- Encarregar el vicerector de Personal Acadèmic i el gerent que facin el seguiment de
l'acompliment d'aquest acord.
Prenent en consideració que la reunió del Consell de Govern està pendent de dur-se a terme, i que, per tant,
l’acord CE 110/2017 que es proposa per a l’acord de la Comissió Econòmica de 15 de novembre de 2017 resta
subjecte a l’acord del Consell de Govern.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'acorda:
1)
Aprovar la proposta tramesa per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya de
complements retributius autonòmics per mèrits de docència per al professorat funcionari i contractat de la UAB
que han obtingut avaluació positiva en l’avaluació 2016, d’acord amb el que consta en el document 1.
2) Comunicar el present acord a l'Àrea de Personal Acadèmic, per tal que porti a terme les mesures necessàries
per a fer-lo efectiu.
3) Encarregar el vicerector de Personal Acadèmic i el gerent que facin el seguiment de l'acompliment d'aquest
acord.
4) Aquest acord queda supeditat a l’aprovació de l’acord corresponent per part del Consell de Govern del dia 16
de novembre de 2017.
Acord 110/2017, de 15 de novembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Complements retributius autonòmics per mèrits de gestió corresponents a l’avaluació 2016 del personal docent i
investigador funcionari i contractat.
Exposició de motius
Vistos els articles 72 i 90 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya
Vist l’article 64.m dels Estatuts de la UAB, que estableix que és competència del Consell de Govern proposar al
Consell Social l’assignació individual de retribucions addicionals al personal acadèmic per a activitats docents,
investigadores i de gestió.
Vist l’article 28.3.d del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB, que estableix que li
correspon a la Comissió Econòmica, acordar les retribucions addicionals per mèrits docents, de recerca i de gestió
del personal docent i investigador funcionari i contractat dins dels límits que fixi el Govern de la Generalitat i a
proposta del Consell de Govern de la Universitat.
Atès que al llarg de l’any 2017 les àrees i oficines encarregades de la tramitació dels complements retributius
autonòmics han desenvolupat els processos establerts pel que fa als complements referents als mèrits de gestió.
Així mateix, les propostes elaborades atenent els criteris establerts van ser analitzades i aprovades per les
comissions del Consell de Govern amb competències en aquesta matèria, i van ser trameses a AQU Catalunya per
a la seva certificació.
Vist el Decret 405/2006, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les retribucions addicionals del personal docent i
investigador funcionari i contractat de les universitats públiques de Catalunya, que en el seu article 7 estableix que
un cop certificada l'avaluació per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, ho traslladarà al
Consell de Govern per tal que pugui formular la proposta d'assignació al Consell Social.
Vista la Resolució EMC/2966/2016, de 23 de desembre, per la qual es dóna publicitat al procediment i la
certificació de la valoració dels mèrits individuals docents i de gestió del personal docent i investigador funcionari i
contractat de les universitats públiques catalanes, meritats fins al 31 de desembre de 2016, per a l'assignació de
les retribucions addicionals.
Vistes les certificacions emeses per AQU Catalunya referents als complements retributius addicionals per mèrits de
gestió del professorat de la UAB que han estat acceptats.
Vista la proposta d’acord que està prevista tractar en la reunió del Consell de Govern de 16 de novembre de 2017
que estableix: PRIMER.- Assumir la proposta tramesa per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de
Catalunya de complements retributius addicionals autonòmics per mèrits de gestió per al professorat funcionari i
contractat de la UAB que han obtingut avaluació positiva, en els termes que es recullen en l’annex; SEGON.Elevar aquest acord al Consell Social per tal que exerceixen les seves competències; TERCER.- Comunicar el
present acord a l'Àrea de Personal Acadèmic, per tal que portin a termes les mesures necessàries per a fer-lo
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efectiu; QUART.- Encarregar el vicerector de Personal Acadèmic i el gerent que facin el seguiment de
l'acompliment d'aquest acord.
Prenent en consideració que la reunió del Consell de Govern està pendent de dur-se a terme, i que, per tant,
l’acord CE 111/2017 que es proposa per a l’acord de la Comissió Econòmica de 15 de novembre de 2017 resta
subjecte a l’acord del Consell de Govern.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors
S'acorda:
1) Aprovar la proposta tramesa per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya de
complements retributius autonòmics per mèrits de gestió per al professorat funcionari i contractat de la UAB que
han obtingut avaluació positiva en l’any 2016, d’acord amb el que consta en el document 1.
2) Comunicar el present acord a l'Àrea de Personal Acadèmic, per tal que porti a terme les mesures necessàries
per a fer-lo efectiu.
3) Encarregar el vicerector de Personal Acadèmic i el gerent que facin el seguiment de l'acompliment d'aquest
acord.
L’aplicació d’aquest acord queda supeditada a l’aprovació de l’acord corresponent per part del Consell de Govern
del dia 16 de novembre de 2017.
Acord 111/2017, de 15 de novembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Despeses pluriennals per a la contractació conjunta de la Biblioteca Digital de Catalunya.
Exposició de motius
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 2017.
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 disposa l’article 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: ” 3. 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.”
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’acord PLE 07/2017 pres en reunió plenària de 21 de febrer, en virtut del qual s’aprova: 1) Acordar que el
Consell Social, abans de l’inici del procediment de tramitació dels expedients de contractació administrativa, aprovi
les despeses pluriennals pel procediment d’adjudicació procedent amb un valor superior de 200.000€ (pressupost
base de licitació, IVA exclòs).; 2) Autoritzar al gerent de la UAB a l’aprovació de la despesa pluriennal pel
procediment d’adjudicació que sigui procedent fins a un import màxim de 200.000€ (pressupost base de licitació,
IVA exclòs), amb l’obligació d’informar al Consell Social de totes les operacions dutes a terme en el transcurs del
semestre de l’exercici social en curs.; 3) Aplicar el procediment previst al punt segon d’aquest acord a les
pròrrogues de contractes administratius que impliquin un compromís de despesa pluriennal sigui quin sigui el seu
import.; 4) Acordar que els punts anteriors del present acord no siguin d’aplicació als expedients de contractació
administrativa pel procediment d’adjudicació que sigui procedent que impliquin un compromís de despesa
pluriennal tramitats a través del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC).; 5) Encarregar al
vicerector d’Economia i Campus l'execució i el seguiment d'aquest acord.
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Vist l’acord PLE 02/2017 pres en reunió plenària de 21 de febrer, en virtut del qual es modifica el Reglament
d’organització i funcionament del Consell Social de la UAB, en el sentit que la Comissió Econòmica del Consell
Social tingui la competència d’aprovar, per delegació del Ple, la programació i la despesa pluriennal de la
Universitat, a proposta del Consell de Govern.
Vist l’acord 08/2017 pres pel Consell de Govern de la UAB reunit el 26 de gener de 2017, en virtut del qual, entre
d’altres, s’acorda delegar en la Comissió d’Economia i d’Organització la competència relativa a la proposta
d’aprovació de les despeses pluriennals pel procediment d’adjudicació procedent amb un valor superior a
200.000€, perquè l’elevi directament al Consell Social tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer
efectiu el present acord.
Vist el Certificat emès pel vicerector d’Economia i Campus d’existència de crèdit suficient per atendre la despesa
corresponent a la contractació conjunta de la Biblioteca Digital de Catalunya.
Vista la proposta d’acord que està previstatractar en la reunió del Consell de Govern de 16 de novembre de 2017
que estableix: PRIMER. Aprovar l’existència de crèdit suficient per atendre la despesa pluriennal derivada de la
contractació conjunta de la Biblioteca Digital de Catalunya, segons document que s’annexa; SEGON. Elevar aquest
acord al Consell Social perquè 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.
Prenent en consideració que la reunió del Consell de Govern està pendent de dur-se a terme, i que, per tant,
l’acord CE 112/2017 que es proposa per a l’acord de la Comissió Econòmica de 15 de novembre de 2017 resta
subjecte a l’acord del Consell de Govern.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions,
S'acorda:
1) Aprovar la proposta de despeses pluriennals per a la contractació conjunta de la Biblioteca Digital de Catalunya
i l’existència de crèdit suficient per atendre la despesa corresponent, d’acord amb el que consta
2) Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència l'execució i el
seguiment d’aquest acord.
3) L’aplicació d’aquest acord queda supeditada a l’aprovació de l’acord corresponent per part del Consell de
Govern del dia 16 de novembre de 2017.
Acord 112/2017, de 15 de novembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Modificació de crèdit del pressupost del Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona corresponent a
l’any 2017.
Exposició de motius
Vist l’article 14.4 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica
4/2007, de 12 d’abril.
Vist l’article 98 de la Llei Orgànica 1/2003, de 19 de febrer d’Universitats de Catalunya.
Vist l’article 124.1 dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.2.j i l’article 33 del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist l’acord 86/2016 pres pel Ple del Consell Social de la UAB reunit el dia 21 de desembre, pel qual s’aprova el
pressupost del Consell Social de la UAB corresponent a l’any 2017, d’acord amb el que consta en el document PLE
131/12-2016.
Vist l’acord PLE 73/2017 pres pel Ple del Consell Social de 2 de novembre que acorda realitzar una aportació a la
UAB, en l’any 2017, en concepte de col·laboració en l’elaboració del Pla Estratègic de la UAB, de 10.769 euros
corresponent al 50% del cost de l’assessoria externa pressupostada per al 2017.
Vist l’acord PLE 74/2017 pres pel Ple del Consell Social de 2 de novembre que acorda realitzar una aportació, en
l’any 2017, de 2.000 euros a compte de les despeses de realització de la Festa Anual de l’Associació d’Amics de
l’any 2017.
Vista la proposta que es presenta en el document 1 corresponent a l’acord CE 113/2017.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors i a proposta del president del Consell Social,
S'acorda:
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Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta de modificació de crèdit del pressupost del
Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona corresponent a l’exercici 2017, d’acord amb el que consta
en el document 1.
Acord 113/2017, de 15 de novembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Contractes formalitzats en el tercer trimestre de l’exercici 2017.
Exposició de motius
Vist l’article 89. l) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya.
Vist l’article 184 dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.3. j) del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Atesa la relació de contractes formalitzats en el tercer trimestre de l’exercici 2017, la qual ha estat facilitada per la
Unitat de Contractació Administrativa de la UAB (document 1).
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, es presenta la següent
Proposta d’acord:
La Comissió Econòmica del Consell Social es dóna per assabentada de la relació de contractes formalitzats per la
UAB en el tercer trimestre de l’exercici 2017.

I.1.3. Comissió Societat-Universitat
[tornar a l’índex]

Acord 5/2017, de 7 de novembre, de la Comissió Societat-Universitat del Consell Social
Acta de la sessió del dia 6 de juny de 2017
S'acorda:
Aprovar l’acta de la reunió de la Comissió Societat-Universitat del dia 6 de juny de 2017

I.2. Claustre
[tornar a l’índex]

Acord 6/2017, de 22 de novembre de 2017, Claustre
Aprovar el document del model de dedicació acadèmica del personal docent de la UAB. [Document]
Acord 7/2017, de 22 de novembre de 2017, Claustre
Aprovar el document del model de les plantilles teòriques del personal acadèmic dels departaments i de les unitats
docents hospitalàries de la UAB. [Document]
Acord 8/2017, de 22 de novembre de 2017, Claustre
En els últims anys estem vivint a Catalunya un conflicte polític que malauradament no ha trobat un espai de debat
que hagi permès avançar cap a una resolució i que s'ha agreujat dramàticament en els darrers mesos.
Actualment, després de la declaració del Parlament de 27 d'octubre de 2017, les institucions d'autogovern estan
intervingudes per l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, hi ha polítics i dirigents d'associacions
independentistes empresonats provisionalment i altres es troben a l'estranger en espera de decisions relacionades
amb procediments judicials en curs.
La situació actual és un fet insòlit en els darrers quaranta anys a Catalunya i en el context europeu. Les
universitats catalanes, i especialment la UAB, sempre han estat un espai de lluita per les llibertats, i per aquest
motiu no poden romandre en silenci davant la greu situació política.
Per aquests motius, el Claustre de la UAB:
- Exigeix la immediata posada en llibertat de les persones empresonades, algunes de les quals estan o han estat
vinculades a la nostra universitat.
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- Lamenta profundament les mesures polítiques excepcionals que han suposat la intervenció de l'autogovern de
Catalunya.
- Insta l'Equip de Govern a:
- Donar suport a les iniciatives adients amb l’esperit d’aquesta declaració.
- Defensar l'autonomia de les institucions catalanes en qualsevol fòrum en què la UAB estigui representada o
participi.
- Fer la màxima difusió d'aquesta declaració i, en qualsevol cas, fer-la arribar a institucions espanyoles, europees i
internacionals rellevants.
El Claustre expressa la seva convicció que el diàleg i la negociació han de configurar el marc en el qual s'afrontin
els problemes que ens afecten. La crisi actual és fonamentalment política. Per aquesta raó, apel·lem el conjunt
d'actors polítics perquè facin tots els esforços necessaris per reconduir el conflicte i per intentar trobar una solució
que pugui obtenir el màxim consens.

I.3. Consell de Govern
[tornar a l’índex]

Acord 100/2017, de 16 de novembre, del Consell de Govern
Aprovar l’acta de la sessió anterior del dia 27 de setembre de 2017.
Acord 101/2017, de 16 de novembre, del Consell de Govern
El Consell de Govern ha adoptat el següent
ACORD
En els últims anys estem vivint a Catalunya un conflicte polític que malauradament no ha trobat un espai de debat
que hagi permès avançar en la seva resolució i que s’ha vist dramàticament agreujat en els darrers mesos.
Actualment, després de la declaració del Parlament de 27 d’octubre de 2017, les institucions d’autogovern es
troben intervingudes per l’aplicació de l’article 155 de la Constitució, hi ha polítics i dirigents d’associacions
independentistes empresonats provisionalment i altres es troben a l’estranger a l’espera de decisions relacionades
amb procediments judicials en curs.
El Consell de Govern de la UAB demana la posada en llibertat d’aquests empresonats, alguns dels quals estan o
han estat vinculats a la nostra universitat, i la tornada a la normalitat institucional al més aviat possible. Catalunya
ho necessita per poder abordar solucions en un marc democràtic de diàleg i de tolerància. L’alliberament de les
persones actualment empresonades és un element molt important per fer possible que totes les forces polítiques
que participin als comicis del 21 de desembre ho puguin fer en igualtat de condicions.
El Consell de Govern expressa la seva convicció que el diàleg i la negociació han de configurar el marc on afrontar
els problemes que ens afecten. La crisi actual és fonamentalment política. Per aquesta raó, apel·lem als nostres
representants polítics a fer tots els esforços necessaris per reconduir el conflicte per la via de la negociació i el
diàleg i a intentar trobar una solució que pugui obtenir el màxim consens.
Acord 102/2017, de 16 de novembre, del Consell de Govern
Atès que l’article 64.l dels Estatuts de la UAB estableix que correspon al Consell de Govern de la UAB i al Consell
Social aprovar els criteris bàsics que han de regir l’elaboració del pressupost anual, i que l’aprovació d’aquests
criteris bàsics constitueix un pas previ i necessari per a l’elaboració, presentació i aprovació dels pressupostos de
la UAB corresponents a exercici de 2018.
Vist que la Comissió d’Economia i d’Organització en la sessió de 27 d’octubre de 2017 va informar favorablement
el document de “Criteris bàsics per a l’elaboració del Pressupost de la UAB 2018”.
Vist l'article 3, lletra l) del Reglament del Consell de Govern segons redacció donada per l’acord de 10 de
desembre de 2013, pel que fa a les competències de l’esmentat òrgan relatives a l’elaboració dels criteris bàsics
per a l'elaboració del pressupost anual.
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Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a proposta del vicerector d’Economia i Campus el Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER. Aprovar el document “Criteris bàsics per a l’elaboració del Pressupost de la UAB 2018”, que s’adjunta.
[Document]
SEGON. Elevar al Consell Social l’acord anterior perquè exerceixi les seves competències.
TERCER. Encarregar a la Gerència que elabori la proposta de projecte de pressupost de la UAB per 2018 d’acord
amb els criteris bàsics, un cop aprovats pel Consell Social.
QUART. Comunicar al vicerector d’Economia i de Campus i al gerent els presents acords.
Acord 103/2017, de 16 de novembre, del Consell de Govern
Vistes les peticions de creació i de modificació de títols de màster i de diploma de postgrau que han estat
presentades a l'Escola de Postgrau, i després de revisada la documentació justificativa corresponent que acredita
que les propostes reuneixen els requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus de títols.
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i les seves modificacions
posteriors, així com la resta de normes d'aplicació general.
Vist el que disposa l'article 64.f i 171.1 dels Estatuts de la UAB sobre la creació de titulacions pròpies de la UAB.
Vist l'article 12.4.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 26 de gener de 2017, pel que fa a les
competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que haurà
d'aprovar el Consell de Govern sobre creació d'ensenyaments i títols de primer cicle, segon cicle i formació
permanent.
Atès que les propostes de creació i de modificació de títols de màster i de diplomes de postgrau propis que es
presenten van ser informades favorablement a la sessió de la Comissió d’Afers Acadèmics de 24 d’octubre de
2017.
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, el Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la creació de nous títols de màster propi següents:
-

Màster en Cirurgia de la Mà i de l'Extremitat Superior

SEGON.- Aprovar la creació dels títols de diploma de postgrau següents:
Diploma de Postgrau en Cirurgia de Canell i Mà
Diploma de Postgrau en Cirurgia d'Espatlla i Colze
-Diploma de Postgrau en Economia Social i Solidària: Desenvolupament Local, Cooperativisme i Transformació
Social
TERCER.- Aprovar la modificació dels títols de diploma de postgrau següents:
-Diploma de Postgrau en Món Precolombí, que passa a denominar-se Diploma de Postgrau Del Món Precolombí a
l'Asiàtic
QUART.- Elevar l'aprovació de la creació i de la modificació de títols de màster i de diplomes de postgrau propis al
Consell Social per tal que exerceixi les seves competències.
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CINQUÈ.- Encarregar a la directora de l’Escola de Postgrau i de la Formació Contínua l'execució i el seguiment dels
acords primer a tercer.
SISÈ.- 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 104/2017, de 16 de novembre, del Consell de Govern
Vista la proposta del vicerector de Recerca i de Transferència de modificació de la normativa en matèria d’igualació
del percentatge i del retorn del cànon i de l’overhead aprovada per acord del Consell de Govern de 9 de juny de
2008.
Vista la necessitat de modificar el percentatge del retorn del cànon assignat a l’investigador principal en els
projectes European Research Center (ERC).
Atès que la Comissió d’Economia i d’Organització en sessió celebrada el dia 27 d’octubre de 2017 va informar
favorablement de la modificació de la normativa de compensació per despeses generals per a l’activitat de recerca
Vist l'article 3, lletra d) del Reglament del Consell de Govern segons redacció donada per l’acord de 10 de
desembre de 2013, pel que fa a les competències de l’esmentat òrgan relatives a l’ordenació acadèmica,
planificació i seguiment econòmic i pressupostari, 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 i a proposta del vicerector de Recerca i de Transferència el
Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER. Aprovar la proposta de modificació de la normativa en matèria d’igualació del percentatge i del retorn
del cànon i de l’overhead, segons document que s’annexa. [Document]
SEGON. Establir l’entrada en vigor el mateix dia de la seva aprovació per part del Consell de Govern i ordenar la
seva publicació al Butlletí Oficial de la UAB
TERCER. Encarregar al Vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment d’aquests acords.
Acord 105/2017, de 16 de novembre, del Consell de Govern
Atès que per acords núm. 2/2016 i PLE 2/2016 de dates 3 i 22 de febrer, del Consell de Govern i del Consell Social
de la UAB respectivament, en data 23 de febrer de 2016 es va atorgar la carta fundacional de la FUNDACIÓ
ALUMNI I AMICS DE LA UAB davant el notari de Cerdanyola, Sr. Teodoro López-Cuesta, sota el núm. 315 del seu
protocol, la qual va quedar inscrita en el Registre de fundacions el següent dia 1 d’abril de 2016 amb el fi de
constituir-se en instrument d’intermediació social entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la societat, fent
possible un contacte i un coneixement més gran de la realitat de cadascuna, així com, esdevenir un espai efectiu
perquè els agents econòmics i socials i la Universitat Autònoma de Barcelona, puguin trobar-se en règim de
normalitat.
Atès que, entre els esmentats acords dels òrgans de govern, es va ‘Autoritzar la formalització d’un conveni de
cessió d’ús gratuït d’espais amb la FUNDACIÓ ALUMNI I AMICS DE LA UAB un cop aquesta s’hagi constituït, en
virtut del qual la Universitat Autònoma de Barcelona cedeixi l’ús gratuït a la fundació de nova creació de la Torre
Vila-Puig, pel termini de cinc anys renovables expressament en terminis iguals i consecutius de cinc anys fins el
màxim legalment permès (apartat quart de l’Acord núm. 2/2016 de 3 de febrer del Consell de Govern).
Atès que per acords núm. 88/2016 i PLE 63/2016 de dates 8 i 15 de novembre, el Consell de Govern i el Consell
Social de la UAB, respectivament, van redefinir la fundació la qual cosa es va materialitzar finalment en
l’atorgament de l’escriptura d’elevació a públic d’acords de patronat atorgada en data 30 de gener de 2017,
davant notària de Barcelona, Sra. Maria Isabel Gabarró Miquel, sota el núm. 279 del seu protocol, en virtut de la
qual, entre d’altres, es va canviar la denominació fundacional per la de FUNDACIÓ ALUMNI UAB.
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Atès que l’equip de govern considera que la ubicació adequada d’aquesta fundació sigui provisionalment a l’edifici
de la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General, la qual cosa implica la modificació dels acords 2/2016 i PLE
2/2016 del Consell de Govern i del Consell Social.
D’acord amb allò que disposa l’article 89.k) de la llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, l’article
29 del decret legislatiu 1/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de patrimoni de la
Generalitat de Catalunya, els articles 72 a 81 del decret 323/1983, de 14 de juliol, del reglament del patrimoni de
Catalunya, els articles 93 i 137.4 de la llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les Administracions
Públiques i l’article 207 dels Estatuts de la UAB.
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.- Revocar l’apartat Quart de l’Acord núm. 2/2016 de la sessió de data 3 de febrer de 2016 del Consell de
Govern.
Segon.- Autoritzar la cessió d’ús d’espais a la ‘Fundació Alumn UABi’ amb CIF núm. G-66727991, segons el que
disposa la legislació vigent en matèria de patrimoni, d’acord amb les condicions següents:
Objecte: Cessió d’ús de 90 m2 a la planta baixa de l’edifici de la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca
General del campus de Bellaterra.
-

Cànon: La cessió d’ús és gratuïta, assumint la UAB les despeses de manteniment i els consums.

-

Termini de duració: 1 any, prorrogable per un únic període d’ 1 any més.

Destinació: La Fundació Alumni UAB vindrà obligada a destinar aquests espais a l’activitat pròpia del Servei
per ella oferta.
Tercer.- Autoritzar la rectora, o persona en qui delegui, perquè amb les més àmplies facultats pugui signar els
documents públics i privats que siguin necessaris, amb les clàusules que consideri més adients, per donar
compliment a aquests acords.
Quart.- Elevar al Consell Social el present acord, per tal que exerceixi les seves competències.
Cinquè.- Encarregar al vicerector d’Economia i de Campus l'execució i el seguiment d’aquests acords.
Sisè.- Comunicar els presents acords a la vicegerenta d’Economia, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.
Acord 106/2017, de 16 de novembre, del Consell de Govern
Vista la petició interessada per la directora General de la Fundació Hospital Clínic Veterinari en relació amb la
cessió d’ús d’espais a la Fundació Hospital Clínic Veterinari.
Atès que en virtut dels acords del Consell de Govern i del Consell Social de dates 17 de juliol de 2008
de 2008, respectivament, en data 30 de juliol de 2008 la Universitat Autònoma de Barcelona va
Fundació Hospital Clínic Veterinari amb la finalitat que col·laborés amb la Facultat de Veterinària en
docència, de recerca i de prestació de tot tipus de serveis relacionats amb l’àmbit veterinari,
assistencials i hospitalaris, atorgant-li la gestió de l’Hospital Clínic Veterinari.

i 24 de juliol
constituir la
activitats de
inclosos els

Atès que recentment la UAB ha construït al carrer de l’Hospital s/n, zona NW del campus de Bellaterra, darrera la
Facultat de Veterinària i al costat de l’edifici CRESA, una edificació auxiliar per a quadres d’aïllament de grans
animals (principalment equins) la qual està ubicada a la finca registral núm. 44.336 del Registre de la Propietat de
Cerdanyola del Vallès núm. 2, de titularitat de la UAB, d’acord amb els plànols d’ubicació, d’emplaçament i de
planta incorporats.
Atès que és interès de la UAB cedir l’ús d’aquesta instal·lació a favor de la Fundació Hospital Clínic Veterinari
perquè pugui desenvolupar la seva activitat fundacional.
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D’acord amb allò que disposa l’article 89.k) de la llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, l’article
29 del decret legislatiu 1/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de patrimoni de la
Generalitat de Catalunya, els articles 72 a 81 del decret 323/1983, de 14 de juliol, del reglament del patrimoni de
Catalunya, els articles 93 i 137.4 de la llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les Administracions
Públiques i l’article 207 dels Estatuts de la UAB.
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.- Autoritzar la cessió d’ús d’espais a la ‘Fundació Hospital Clínic Veterinari, Fundació Privada’ amb CIF núm.
G-65012775, segons el que disposa la legislació vigent en matèria de patrimoni, d’acord amb les condicions
següents:
Objecte: Cessió d’ús en exclusiva de l’edificació auxiliar per a quadres d’aïllament de grans animals
(principalment equins), de 179,29 m2 de superfície, ubicada al carrer de l’Hospital s/n, zona NW del campus de
Bellaterra, darrera la Facultat de Veterinària i al costat de l’edifici CRESA, de la finca registral núm. 44.336 del
Registre de la Propietat de Cerdanyola del Vallès nº2, d’acord amb els plànols d’ubicació.
Cànon: La cessió d’ús és gratuïta però la cessionària assumeix el cost de les depeses directes i indirectes
dels espais l’ús dels quals es cedeix.
Termini de duració: 5 anys, prorrogable per períodes iguals i successius de 5 anys fins el límit permès per
la legislació patrimonial d’aplicació.
Destinació: La Fundació Hospital Clínic Veterinari vindrà obligada a destinar aquests espais a l’activitat
pròpia del Servei que ofereix.
Segon.- Autoritzar la rectora, o persona en qui delegui, perquè amb les més àmplies facultats pugui signar els
documents públics i privats que siguin necessaris, amb les clàusules que consideri més adients, per donar
compliment a aquests acords.
Tercer.- Elevar al Consell Social el present acord, per tal que exerceixi les seves competències.
Quart.- Encarregar al vicerector d’Economia i de Campus l'execució i el seguiment d’aquests acords.
Cinquè.- Comunicar els presents acords a la vicegerenta d’economia, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.
Acord 107/2017, de 16 de novembre, del Consell de Govern
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 2017.
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 disposa l’article 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: ” 3. 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
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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.”
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 que la Comissió d’Economia i d’Organització en sessió celebrada el 27 d’octubre de 2017 va informar
favorablement de l’existència de crèdit suficient per atendre la despesa pluriennal derivada de la contractació
conjunta de la Biblioteca Digital de Catalunya
Vist l’acord de Consell de Govern de 26 de gener de 2017 pel que fa al procediment de simplificació del procés
d’aprovació de les despeses pluriennals.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector d’Economia i de Campus, el
Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER. Aprovar l’existència de crèdit suficient per atendre la despesa pluriennal derivada de
conjunta de la Biblioteca Digital de Catalunya, segons document que s’annexa. [Document]

la contractació

SEGON. Elevar aquest acord al Consell Social perquè exerceixi les seves competències.
TERCER. Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència l'execució i el
seguiment d’aquests acords.
Acord 108/2017, de 16 de novembre, del Consell de Govern
Atès que el Consorci Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, es va crear com una entitat consorciada entre el
Consell Comarcal del Solsonès i la Universitat de Lleida i, posteriorment, es van incorporar la Diputació de Lleida,
la Fundació Catalana per la Recerca i la Innovació i la Generalitat de Catalunya per promoure la modernització i la
competitivitat del sector forestal, el desenvolupament rural i la gestió sostenible del medi natural a través de la
realització d’activitats de formació, recerca i transferència de tecnologia en els àmbits mediambientals i del
desenvolupament rural.
Atès que per acords del Consell de Govern núm. 67/2015, de 16 de juliol, i de la Comissió econòmica del Consell
Social núm. 72/2015, de 19 de novembre, la UAB va aprovar ratificar la sol·licitud d’adhesió al Consorci per part
de la UAB com a ens consorciat.
Atès que per acords del Consell de Govern núm. 89/2016, de 8 de novembre, i de la Comissió econòmica del
Consell Social núm. PLE 62/2016, de 15 de novembre, la UAB va aprovar ratificar la versió quarta de la
modificació dels estatuts del Consorci.
Atès que en sessió de 6 de juliol de 2017 la Junta del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya va aprovar la
modificació la denominació del Consorci que passarà a ser Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya.
Vist l’article 64.t) dels estatuts que estableix com a competència del Consell de Govern proposar al Consell Social
la modificació d’entitats jurídiques per a la promoció i desenvolupament dels fins de la Universitat i l’article 88.e)
de la 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya que és competència del Consell Social aprovar la
modificació d’entitats jurídiques per a la promoció i el desenvolupament de les finalitats de la universitat.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector d’Innovació i de Projectes
Estratègics, el Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
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PRIMER.- Ratificar l’acord de la Junta del Consorci Centre Tecnològic Forestal de Catalunya de 6 de juliol de 2017
pel qual es modificà la denominació institucional del Consorci que passarà a ser Centre de Ciència i Tecnologia
Forestal de Catalunya.
SEGON.- Encarregar al vicerector de Projectes Estratègics i Planificació l'execució i el seguiment d’aquests acords.
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.
QUART.- Informar dels presents acords al Consorci Centre Tecnològic Forestal de Catalunya.
Acord 109/2017, de 16 de novembre, del Consell de Govern
D’acord amb la Resolució EMC/2966/2016, de 23 de desembre, per la qual es dóna publicitat al procediment i la
certificació de la valoració dels mèrits individuals docents i de gestió del personal docent i investigador funcionari i
contractat de les universitats públiques catalanes, meritats fins al 31 de desembre de 2016, per a l'assignació de
les retribucions addicionals.
Vistes les certificacions emeses per AQU Catalunya referents als complements retributius addicionals per mèrits de
docència del professorat de la UAB que han estat acceptats.
El Decret 405/2006, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les retribucions addicionals del personal docent i
investigador funcionari i contractat de les universitats públiques de Catalunya, en el seu article 7 estableix que un
cop certificada l'avaluació per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, ho traslladarà al
Consell de Govern de la Universitat per tal que pugui formular la proposta d'assignació al Consell Social.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Personal Acadèmic, el Consell
de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Assumir la proposta tramesa per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya de
complements retributius addicionals autonòmics per mèrits de docència per al professorat funcionari i contractat
de la UAB que han obtingut avaluació positiva, en els termes que es recullen en l’annex. [Document]
SEGON.- Elevar aquest acord al Consell Social per tal que exerceixen les seves competències.
TERCER.- Comunicar el present acord a l'Àrea de Personal Acadèmic, per tal que portin a termes les mesures
necessàries per a fer-lo efectiu.
QUART.- Encarregar el vicerector de Personal Acadèmic i el gerent que facin el seguiment de l'acompliment
d'aquest acord.
Acord 110/2017, de 16 de novembre, del Consell de Govern
D’acord amb la Resolució EMC/2966/2016, de 23 de desembre, per la qual es dóna publicitat al procediment i la
certificació de la valoració dels mèrits individuals docents i de gestió del personal docent i investigador funcionari i
contractat de les universitats públiques catalanes, meritats fins al 31 de desembre de 2016, per a l'assignació de
les retribucions addicionals.
Vistes les certificacions emeses per AQU Catalunya referents als complements retributius addicionals per mèrits de
gestió del professorat de la UAB que han estat acceptats.
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.
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Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Personal Acadèmic, el Consell
de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Assumir la proposta tramesa per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya de
complements retributius addicionals autonòmics per mèrits de gestió per al professorat funcionari i contractat de
la UAB que han obtingut avaluació positiva, en els termes que es recullen en l’annex. [Document]
SEGON.- Elevar aquest acord al Consell Social per tal que exerceixen les seves competències.
TERCER.- Comunicar el present acord a l'Àrea de Personal Acadèmic, per tal que portin a termes les mesures
necessàries per a fer-lo efectiu.
QUART.- Encarregar el vicerector de Personal Acadèmic i el gerent que facin el seguiment de l'acompliment
d'aquest acord.

I.4. Comissions del Consell de Govern
I.4.1. Comissió d’Afers Acadèmics
[tornar a l’índex]

Acord 078/2017, de 21 de novembre de 2017 , Comissió d'Afers Acadèmics

ACORDS
Aprovar l'acta de la sessió del dia 24 d'octubre de 2017.

Acord 079/2017, de 21 de novembre de 2017 , Comissió d'Afers Acadèmics
Vista la petició de creació de títol de diploma de postgrau propi que ha estat presentada a l'Escola de Postgrau, i
després de revisada la documentació justificativa corresponent que acredita que la proposta reuneix els requisits
exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus de títol.
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general.
Vist el que disposa l'article 64.f i 171.1 dels Estatuts de la UAB sobre la creació de titulacions pròpies de la UAB.
Vist l'article 12.4.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 26 de gener de 2017, pel que fa a les
competències de la Comissió d'Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que haurà
d'aprovar el Consell de Govern sobre creació d'ensenyaments i títols de primer cicle, segon cicle i formació
permanent.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
PRIMER.- Informar favorablement sobre la creació del nou títol de diploma de postgrau propi.
SEGON.- Elevar aquest acord al Consell de Govern perquè l’aprovi, si escau.

Acord 080/2017, de 21 de novembre de 2017 , Comissió d'Afers Acadèmics
Vistes les propostes d’aprovació i de modificació de plans d’estudis de diplomes de postgrau presentades a l'Escola
de Postgrau, i després de revisada la documentació justificativa corresponent que acredita que les propostes
reuneixen els requisits exigits per a la seva aprovació i modificació.
Atesa la necessitat d’implementar les propostes que es presenten per tal de satisfer la demanda d’aquests estudis.
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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 285.2 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat
amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011, sobre els plans
d’estudis de les diplomatures de postgrau.
Vist l'article 12.3.a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 26 de gener de 2017, pel que fa a les
competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon aprovar, per delegació del Consell
de Govern, els plans d’estudis de tots els estudis de primer cicle, segon cicle i formació permanent conduents a
títols oficials i a títols propis i informar-ne al Consell Social, així com les modificacions derivades de la seva
aplicació.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, el pla d’estudis del diploma de postgrau següent, amb la
condició que els òrgans competents aprovin el títol corresponent:
-Diploma de Postgrau en Govern Obert Local: Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana
SEGON.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la modificació del pla d’estudis del diploma de postgrau
següent:
-

Diploma de Postgrau en Màrqueting Digital

TERCER.- Encarregar a la directora de l’Escola de Postgrau i de la Formació Contínua 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 fer-los efectius.

Punt 3.3. Informació sobre nous cursos d'especialització.
Acord 081/2017, de 21 de novembre de 2017 , Comissió d'Afers Acadèmics
Vista la proposta de creació de nous cursos d’especialització presentada a l'Escola de Postgrau, i després de
revisada la documentació justificativa corresponent que acredita que la proposta reuneixen els requisits exigits per
la UAB per a la seva aprovació.
Atesa la necessitat d’implementar les propostes que es presenten per tal de satisfer la demanda d’aquests estudis.
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general.
Vist l’article 305 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat
amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011 i les seves posteriors
modificacions, sobre les propostes de cursos d’especialització.
Vist l’article 306 de l’esmentada normativa, que estableix que les propostes de cursos d’especialització són
aprovades per la Direcció de l’Escola de Postgrau i que la comissió del Consell de Govern amb competències sobre
l’ordenació acadèmica dels estudis de postgrau ha de ser informada periòdicament sobre les propostes aprovades.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
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Primer. Considerar-se assabentada de l’aprovació dels cursos d’especialització. [Document]
Segon. Encarregar a la directora de l’Escola de Postgrau i de la Formació Contínua el seguiment d’aquest acord.
Tercer. Comunicar aquests acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per fer-los efectius.

Acord 082/2017, de 21 de novembre de 2017 , Comissió d'Afers Acadèmics
Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat d’aprovació d’itinerari de simultaneïtat.
Atesa la necessitat d’aprovar de l’itinerari de simultaneïtat d’estudis que es presenta per tal de satisfer la demanda
d’aquest tipus estudis.
Vista l’acord del Consell de Govern, de data 9 de mar de 2005, que deixa sense efectes la Normativa de
simultaneïtat d’estudis, aprovada per la Junta de Govern el 30 de maig de 1999, per la qual cosa, és possible
simultaniejar estudis sense cap limitació, sempre i quan es segueixin els requisits per a l’adjudicació de places
establerts des de l’Oficina d’Orientació per a l’Accés a la Universitat.
Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per l’acord del Consell de Govern de data 26 de gener de 2017, pel que fa a les
competències de la Comissió d’Afers Acadèmics.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, l’itinerari de simultaneïtat d’estudis: [Document]
•Grau de Sociologia i Grau de Ciència Política
SEGON.- Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat
acords.

l'execució i el seguiment d’aquests

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 083/2017, de 21 de novembre de 2017 , Comissió d'Afers Acadèmics
Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat de modificació d’itinerari de simultaneïtat.
Atesa la necessitat de modificar l’itinerari de simultaneïtat d’estudis que es presenta per tal de satisfer la demanda
d’aquest tipus estudis.
Vista l’acord del Consell de Govern, de data 9 de mar de 2005, que deixa sense efectes la Normativa de
simultaneïtat d’estudis, aprovada per la Junta de Govern el 30 de maig de 1999, per la qual cosa, és possible
simultaniejar estudis sense cap limitació, sempre i quan es segueixin els requisits per a l’adjudicació de places
establerts des de l’Oficina d’Orientació per a l’Accés a la Universitat.
Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per l’acord del Consell de Govern de data 26 de gener de 2017, pel que fa a les
competències de la Comissió d’Afers Acadèmics.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la modificació de l’itinerari de simultaneïtat
d’estudis:[Document]
•Grau d’Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica i Grau d’Enginyeria Mecànica.
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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, garantint la seva difusió.
Acord 084/2017, de 21 de novembre de 2017 , Comissió d'Afers Acadèmics
Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat de modificació de títols de Grau que ha
estat presentada pel centre corresponent.
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general.
Vist el que disposa el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments
universitaris oficials.
Vist l'article 12.4.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 26 de gener de 2017, pel que fa a les
competències de la Comissió d'Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que haurà
d'aprovar el Consell de Govern sobre creació i modificació d'ensenyaments i títols corresponents als estudis de
primer cicle.
Vist que la Comissió d’Afers Acadèmics ja va informar favorablement sobre la creació del títol de Història, Política i
Economia / History, Politics and Economics, i que posteriorment va informar sobre una modificació de la
denominació del títol.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
PRIMER.- Informar favorablement la modificació del títol de grau.
SEGON.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació.
Acord 085/2017, de 21 de novembre de 2017 , Comissió d'Afers Acadèmics
Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat de supressió de títols de Màster
Universitari que han estat presentades pels centres corresponents.
Vist el que disposa la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general.
Vist el que disposa el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments
universitaris oficials.
Vist l’article 226 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat
amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011 i les seves posteriors
modificacions, sobre la creació i modificació de títols de màster universitari.
Vist l'article 12.4.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 26 de gener de 2017, pel que fa a les
competències de la Comissió d'Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que haurà
d'aprovar el Consell de Govern sobre supressió d'ensenyaments i títols de segon cicle.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
PRIMER.- Informar favorablement sobre la supressió dels títols de màster universitari.
SEGON.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació.
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Acord 086/2017, de 21 de novembre de 2017 , Comissió d'Afers Acadèmics
Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat d’aprovar les tipologies docents de la UAB.
Atès que el document sobre Criteris de programació acadèmica del curs acadèmic 2017-2018 recull les tipologies
docents de la UAB per al curs acadèmic 2017-2018.
Atès que s’han definit noves tipologies docents que s’han d’aplicar durant el curs acadèmic 2017-2018.
Atesa la necessitat de comptar amb un catàleg de tipologies docents a la UAB.
Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per l'acord del Consell de Govern de data 26 de gener de 2017, pel que fa a les
competències de la Comissió d'Afers Acadèmics.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
PRIMER.- Aprovar les tipologies docents de la UAB. [Document]
SEGON.- Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l’execució i el seguiment d’aquests
acords.
TERCER. Comunicar aquests acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per fer-los efectius.
Acord 087/2017, de 21 de novembre de 2017 , Comissió d'Afers Acadèmics
Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat d’aprovar els criteris de programació dels
estudis oficials de la UAB.
Vista la necessitat d’actualitzar els criteris de programació dels estudis oficials de la UAB per tal d’adaptar-los a les
necessitats actuals de la universitat.
Vist el que disposa la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general.
Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 26 de gener de 2017, pel que fa a les
competències de la Comissió d'Afers Acadèmics.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
PRIMER.- Aprovar els criteris de programació dels estudis oficials de la UAB. [Document]
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, garantint la seva difusió.
Acord 088/2017, de 21 de novembre de 2017 , Comissió d'Afers Acadèmics
Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat d’establir l’oferta de programació dels
màsters universitaris de la UAB per al curs 2018-2019.
Atesa la necessitat d’ordenar la programació docent del màsters per al curs 2018-2019, en el marc de la Política
de programació docent en els nous títols de grau i postgrau dins l’EEES, aprovada per acord del Consell de Govern
de 21 d’abril de 2010.
Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 26 de gener de 2017, pel que fa a les
competències de la Comissió d'Afers Acadèmics.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
PRIMER.- Aprovar l’oferta de programació dels màsters universitaris de la UAB per al curs 2018-2019. [Document]
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SEGON.- Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat el seguiment de l’acord primer.
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius.

Acord 089/2017, de 21 de novembre de 2017 , Comissió d'Afers Acadèmics
Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat d’aprovació de noves propostes de
programació de grau per al curs 2019-2020.
Vist l’acord del Claustre de la UAB de 15 de març de 2017, pel qual s’aprova el document marc sobre l’arquitectura
de titulacions a la UAB.
Vist l’acord de la Comissió d’Afers Acadèmics de 24 d’octubre de 2017, pel qual s’aproven les noves propostes de
programació de grau i de màster universitari del curs acadèmic 2019-2020.
Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 26 de gener de 2017, pel que fa a les
competències de la Comissió d'Afers Acadèmics.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
PRIMER.- Aprovar les propostes de programació de grau de la UAB per al curs 2019-2020 següents:
•
Grau en Estadística Aplicada (interuniversitari amb UVIC – reverificació)
•
Grau en Ciències Ambientals (reverificació)
SEGON.- Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat el seguiment de l’acord primer.
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius.

Acord 090/2017, de 21 de novembre de 2017 , Comissió d'Afers Acadèmics
Vistes les propostes d’atorgament de premis extraordinaris de titulació presentades pels centres corresponents.
Vist l’article 155 i següents de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de
conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011, i les
seves posteriors modificacions, que regula l’atorgament dels premis extraordinaris de titulació.
Vist l'article 12.3.b de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 26 de gener de 2017, pel que fa a les
competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon aprovar la concessió dels premis
extraordinaris d’estudis de graus, per delegació del Consell de Govern.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
PRIMER.- Atorgar, per delegació del Consell de Govern, els premis extraordinaris de titulació per al curs acadèmic
2016-2017. [Document]
SEGON.- Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l’execució i el seguiment d’aquests
acords.
TERCER.- Comunicar aquests acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per fer-los efectius.

I.4.2. Comissió d’Alumnat i d’Ocupabilitat
[tornar a l’índex]

Acord 013/2017, de 30 de novembre de 2017 , Comissió d'Alumnat i Ocupabilitat
Vista la proposta de la vicerectora d’Alumnat i d’Ocupabilitat.
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Atès el què disposen de les Bases Reguladores d’Ajuts per a la Participació de l’Alumnat de la UAB, aprovades per
Acord de la Comissió d’Afers d’Estudiants de data 16 de maig de 2011.
Atès que el pressupost de la Universitat Autònoma de Barcelona preveu una partida destinada a subvencionar en
el projecte GG201583 gestionat per la Unitat de Dinamització Comunitària dotada de 12.500€ per l’exercici 2018.
Atès que la proposta annexa comporta oferir recursos per al desenvolupament d’accions, activitats i projectes a
associacions inscrites en el Directori, registre del teixit associatiu de la UAB, així com Consell d’Estudiants entre l’1
de gener i el 31 de desembre de 2018.
Vist l'article 8 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 d’Alumnat i Ocupabilitat.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
PRIMER.- Aprovar la convocatòria d’Ajuts de suport a la participació de l’alumnat de la Universitat Autònoma de
Barcelona per l’any 2018. [Document]
SEGON.- Encarregar a la vicerectora d’Alumnat i d’Ocupabilitat l'execució i el seguiment d’aquests acords.
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent competent per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.
Acord 014/2017, de 30 de novembre de 2017 , Comissió d'Alumnat i Ocupabilitat
ista la proposta del vicerectora d’Alumnat i Ocupabilitat.
Vista la necessitat de disposar d’unes bases per a convocar el 15è Premi Argó a treballs de recerca de batxillerat i
a projectes de cicles formatius de grau superior, amb la finalitat de reconèixer l’esforç dels estudiants en
l'aprenentatge i en la recerca i d’incrementar els vincles amb els centres d’ensenyament secundari, per l’any 2018.
Vist l’article 8 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions de Consell de Govern de la UAB,
segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de 15 de juliol de 2009, pel què fa a les competències
de la Comissió d’Alumnat i Ocupabilitat.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
PRIMER.- Aprovar les Bases del 15è Premi Argó. [Document]
SEGON.- Encarregar a la vicerectora d’Alumnat i Ocupabilitat l’execució i seguiment d’aquests acords.
TERCER.- Comunicar el present acord a la vicegerent competent en matèria d’estudiants, per tal que porti a terme
les mesures necessàries per a fer-los efectius.

I.4.3. Comissió de Doctorat
[tornar a l’índex]

Punt 1. Aprovació de l’acta de la darrera sessió.
Acord 015/2017, de 6 de novembre de 2017 , Comissió de Doctorat
ACORDS
Aprovar l'acta de la sessió del dia 15 de setembre de 2017.
Punt 4. Model de distribució del pressupost per al doctorat.
Acord 016/2017, de 6 de novembre de 2017 , Comissió de Doctorat
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Vista la proposta del vicerector de Recerca i de Transferència d’un nou model de distribució del pressupost per al
doctorat
Atesa la necessitat d’optimitzar l’execució del pressupost assignat als programes de doctorat i a l’Escola de
Doctorat.
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general.
Vist el Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials 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.
ACORDS
PRIMER.- Informar favorablement sobre el nou model de distribució del pressupost per al doctorat.
SEGON.- Donar trasllat del present acord a la Comissió d’Economia i d’Organització per a la seva aprovació.
TERCER.- Encarregar al vicerector de Recerca i de Transferència 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 fer-los efectius.

I.4.4. Comissió d’Economia i d’Organització
[tornar a l’índex]

Acord 052/2017, de 27 de novembre de 2017 , Comissió d'Economia i d'Organització

ACORDS
Aprovació de l'acta de la sessió del dia 27 d'octubre de 2017.
Acord 053/2017, de 27 de novembre de 2017 , Comissió d'Economia i d'Organització
Vista la proposta d’instrucció per a la incorporació de romanents 2017 al pressupost 2018.
Vistos els articles 210, 211 i 213 dels Estatuts de la UAB que preveuen que la UAB té un pressupost anual, únic,
públic i equilibrat que conté tots els ingressos previsibles i la totalitat de les despeses estimades al llarg de
l’exercici econòmic.
Vist l'article 12 de les Bases d’execució del pressupost 2017, aprovat per Acord de Consell de Social de 21 de
desembre de 2017, que pel que fa a les incorporacions de romanents el qual regula l’addició als crèdits de
l’exercici corrent de romanents de crèdits de l’exercici anterior, que per diverses circumstàncies, no han estat
utilitzats.
Vist l'article 10.1 lletra a) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de
Govern de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 26 de gener de 2017, pel
que fa a les competències de la Comissió d’Economia i Organització en matèria d’instruccions per al seguiment i la
gestió del pressupost.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
PRIMER.- Aprovar la proposta d’Instrucció per a la incorporació de romanents 2017 al pressupost 2018.
[Document]
SEGON.- Encarregar al vicerector d’Economia i Campus 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.
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Acord 054/2017, de 27 de novembre de 2017 , Comissió d'Economia i d'Organització
Vista la proposta del vicerector de Recerca i de Transferència d’un nou model de distribució del pressupost per al
doctorat.
Atesa la necessitat d’optimitzar l’execució del pressupost assignat als programes de doctorat i a l’Escola de
Doctorat.
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general.
Vist el Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat.
Vist que la Comissió de doctorat en sessió celebrada el 6 de novembre de 2017 ha informat favorablement el
model de distribució del pressupost de doctorat.
Vist l'article 10.1 lletra a) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de
Govern de la UAB, segons la redacció donada per l’Acord de Consell de Govern 26 de gener de 2017, pel que fa a
les competències de la Comissió d’Economia i d’Organització en matèria d’instruccions per al seguiment i la gestió
del pressupost.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
PRIMER. Aprovar el nou model de distribució del pressupost per al doctorat.[Document]
SEGON. Encarregar al vicerector d’Economia i Campus 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 fer-los efectius.
Acord 055/2017, de 27 de novembre de 2017 , Comissió d'Economia i d'Organització
Vist el que disposa l’article 19 de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any
2017, el qual estableix una taxa de reposició de fins a un màxim del 100% en el cas de les places del personal
d’administració i serveis de les universitats públiques sempre i quan per part de l’Administració Pública de la qual
depenguin s’autoritzin les corresponents convocatòries, i prèvia acreditació que l’oferta d’ocupació pública de les
esmentades places no afecti al compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària establerts per la universitat
corresponent, ni de la resta de límits fixats a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera.
Vist el que disposa l’article 70 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic el qual 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 2017.
Vist l'article 10.4 lletra f) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de
Govern de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 26 de gener de 2017, pel
que fa a les competències de la Comissió d’Economia i Organització en matèria d’organització de l’administració.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
PRIMER. Informar favorablement la proposta d’oferta pública d’ocupació de l’any 2017 i elevar-la al Consell de
Govern per a la seva aprovació.
SEGON. Encarregar al vicerector de Personal d’Administració i Serveis l'execució i el seguiment d’aquests acords.
TERCER. Comunicar els presents acords al gerent per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los
efectius.
Acord 056/2017, de 27 de novembre de 2017 , Comissió d'Economia i d'Organització
Vista la proposta d’aprovació de les modificacions de crèdit de data 10 de novembre de 2017.
Vistos els Acords de la Comissió d’Economia i Organització de data 20 de febrer, de 21 d’abril de 2017, 31 de
maig de 2017, 30 de juny, 14 de setembre de 2017 i 27 d’octubre de 2017.

Butlletí Oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona

BOUAB Núm. 156 - Novembre / 2017

pàg. 31

Vistos els articles 210 i 211 dels Estatuts de la UAB que preveuen que la UAB té un pressupost anual, únic, públic i
equilibrat que conté tots els ingressos previsibles i la totalitat de les despeses estimades al llarg de l’exercici
econòmic i que el pressupost anirà acompanyat de les seves bases d’execució.
Vist l'article 6 de les Bases d’execució del pressupost 2017 que, pel que fa a les modificacions de crèdit, preveu
que són les alteracions de les partides pressupostàries aprovades inicialment, i que aquestes poden provenir de
transferències de crèdit entre diverses partides i articles, traspàs de crèdits entre diversos centres de cost i
traspàs de crèdit entre diversos centres de cost.
Vist l'article 10.1 lletra a) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de
Govern de la UAB, segons la redacció donada per l’Acord de Consell de Govern 26 de gener de 2017, pel que fa a
les competències de la Comissió d’Economia i d’Organització en matèria d’instruccions per al seguiment i la gestió
del pressupost.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
PRIMER. Aprovar les modificacions de crèdit en data 10 de novembre de 2017.[Document]
SEGON. Encarregar al gerent i a la vicegerent d’Economia l'execució i el seguiment d’aquests acords.
Acord 057/2017, de 27 de novembre de 2017 , Comissió d'Economia i d'Organització
Atesa la proposta del vicerector d’Economia i Campus de modificar la normativa d’aprovació de despeses en el
marc de la tramitació dels expedients de contractació administrativa que impliquin compromisos de despesa de
caràcter pluriennal per a la UAB.
Vist el que disposa l’article 89 lletra d) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya, pel que fa
a les competències del Consell Social en matèria de despesa pluriennal.
Atès el que disposen els articles 109 i 110 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic pel que fa a la fiscalització prèvia dels òrgan de
govern competents en matèria de contractació administrativa que impliquin un compromís de despesa pluriennal.
Vist el que disposa l’article 10, 4 apartat a) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del
Consell de Govern de la UAB el qual estableix que li correspon a la Comissió d’Economia i d’Organització informar
de les propostes de programació pluriennal i elevar-ho al Consell de Govern.
Vist l’article 64, lletra l) dels Estatuts de la UAB el qual estableix que correspon al Consell de Govern elevar al
Consell Social la proposta de programació econòmica pluriennal.
Vist el que disposen els articles 13 apartat 2 i l’article 28, apartat 2, lletra d) del Reglament d’Organització i
Funcionament del Consell Social pel que fa a les competències del Consell Social en matèria d’aprovació de la
programació i despesa plurianual de la universitat.
Vista la Resolució de la UAB de 29 de març de 2006, de delegació de competències del rector, en matèria de
contractació administrativa, en determinats òrgans de la universitat.
Vistos els Acords de Consell de Govern de 26 de gener de 2017 i del Plenari del Consell Social de 9 de febrer de
2017 mitjançant els quals es va acordar aprovar simplificar el procediment d’aprovació per part dels òrgans de
govern de la UAB dels expedients de contractació administrativa amb compromisos de despesa pluriennal per tal
que es faciliti el desenvolupament del procediment de contractació.
Atesa la implementació de la normativa durant el període de vigència de la reforma la qual ha posat de
manifest la necessitat d’introduir modificacions per tal adaptar-la millor a la realitat del procediment de
contractació administrativa.
Vist l'article 10.4.g) 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 13 de juliol de 2013, pel que fa a les
competències de la Comissió d’Economia i d’Organització, que estableix que li correspon informar de les propostes
que han de ser discutides i, si escau, aprovades pel Consell de Govern pel que fa a 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
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ACORDS
PRIMER. Informar favorablement de la modificació de l’Acord pres pel Consell de Govern de data 26 de gener de
2017 en matèria de simplificació del procediment d’aprovació de les despeses pluriennals, el qual quedarà redactat
en els termes següents:
PRIMER. Delegar a la Comissió d’Economia i d’Organització la competència relativa a la proposta d’aprovació de les
despeses pluriennals del pressupost genèric pel procediment d’adjudicació procedent amb un pressupost base de
licitació superior a 200.000€ perquè l’elevi al Consell Social.
SEGON. Proposar al Consell Social que autoritzi al gerent l’aprovació de la despesa pluriennal del pressupost
genèric pel procediment d’adjudicació procedent fins a un pressupost base de licitació màxim de 200.000€ i amb
l’obligació d’informar semestralment al Consell Social de totes les operacions dutes a terme en el transcurs del
semestre de l’exercici social en curs.
TERCER. Aplicar el procediment previst als acords primer i segon a les pròrrogues de contractes administratius que
impliquin un compromís de despesa pluriennal del pressupost genèric.
QUART. Proposar al Consell Social que autoritzi al gerent l’autorització de les despeses de qualsevol import, de
caràcter anual o pluriennal, provinents de contractacions centralitzades en el Consorci de Serveis Universitaris de
Catalunya (CSUC), sempre que la despesa estigui prevista en el Pla General d’Activitats (PGA) anual que aprova el
Consell de Govern del CSUC. Amb aquesta finalitat, la Comissió d’Economia i d’Organització, delegada de Consell
de Govern, i la Comissió Econòmica del Consell Social seran informades anualment del PGA del CSUC.
Si la Comissió Executiva del CSUC aprovés una licitació no contemplada en el PGA anual, li serà aplicable el
procediment previst als acords primer, segon i tercer.
SEGON. Elevar aquesta proposta al Consell de Govern i al Consell Social perquè exerceixin les seves
competències.
TERCER. Encarregar al vicerector d’Economia i Campus l'execució i el seguiment d'aquests acords.
Acord 058/2017, de 27 de novembre de 2017 , Comissió d'Economia i d'Organització
Vist el que disposa l’article 38 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General pressupostària, pel que fa a la
pròrroga dels pressupostos generals de l’Estat
Vist l’article 33 del Decret-Legislatiu 3/2002, Text refós de Finances Públiques de la Generalitat de Catalunya, pel
que fa a la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya.
Atès el que disposen les Bases d’execució del Pressupost 2017 de la UAB, aprovat pel Consell Social el 21 de
desembre de 2016 i d’acord amb la seva disposició final única, que diu:
“La vigència d'aquestes bases és la mateixa que la del Pressupost de 2017, prorrogable fins a l'aprovació dels
pressupostos següents”.
Vist que el Consell de Govern de la UAB va aprovar en sessió celebrada el dia 16 de novembre de 2017 els Criteris
Bàsics per a l’elaboració del pressupost de l’exercici de 2018, així com va decidir prorrogar el pressupost del 2017
fins a l’aprovació del corresponent al 2018.
Vist l’article 10.4 a) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions delegades del Consell de
Govern de la UAB, segons la redacció donada per l’Acord de Consell de Govern 26 de gener de 2017, pel que fa a
les competències de la Comissió d’Economia i d’Organització en matèria de pressupost.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
ACORDS
PRIMER.- Informar favorablement del document “Criteris bàsics de la pròrroga del pressupost UAB 2017 fins a
l’aprovació del pressupost UAB 2018”.
SEGON.- Elevar al Consell de Govern i al Consell Social l’acord anterior per tal que exerceixin les seves
competències.
TERCER.- Encarregar al vicerector d’Economia i de Campus l'execució i el seguiment d’aquests acords.
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Acord 059/2017, de 27 de novembre de 2017 , Comissió d'Economia i d'Organització
Vist el Certificat emès en data 23 de novembre de 2017 pel vicerector d’Economia i de Campus d’existència de
crèdit suficient per atendre la despesa corresponent a la contractació de subministrament d’una aplicació
informàtica per a l’Àrea de Recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona d’acord amb els imports i anualitats
que s’inclouen al mateix.
Vist el que estableix la base d’execució 22 del pressupost de la UAB per al 2017 pel que fa a les despeses
plueriennals.
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’Acord de Consell de Govern de data 26 de gener de 2017 mitjançant el qual es va aprovar el procediment de
simplificació del procediment d’aprovació de despeses pluriennals, el qual estableix que correspon a la Comissió
d’Economia i Organització la competència relativa a la proposta d’aprovació de les despeses pluriennals pel
procediment d’adjudicació procedent amb un valor superior a 200.000€, perquè l’elevi directament al Consell
Social.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
ACORDS
PRIMER. Aprovar la proposta de despeses pluriennals per a la contractació de l’eina per a la gestió de la recerca
universitària i l’existència de crèdit suficient per atendre la despesa corresponent a la contractació de
subministrament d’una aplicació informàtica per a l’Àrea de Recerca de la Universitat Autònoma de
Barcelona.[Document]
SEGON. Elevar aquest acord al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències.
TERCER. Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència l'execució i el
seguiment d’aquests acords.

I.4.5. Comissió de Personal Acadèmic
[tornar a l’índex]
Acord 071/2017, de 27 de novembre de 2017 , Comissió de Personal Acadèmic
ACORDS
Aprovar l'acta de 31 d'octubre de 2017.
Acord 072/2017, de 27 de novembre de 2017 , Comissió de Personal Acadèmic
Vist l’article 68 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats que regula el regim de dedicació del
professorat.
Vist el Reial Decret 898/1985, de 30 d’abril, sobre règim del professorat universitari, que regula a l’article 9 el
règim de dedicació del professorat universitari.
Vist el Reial Decret Llei 14/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents de racionalització de la despesa pública en
l’àmbit educatiu que va modificar entre d’altres disposicions la Llei Orgànica d’Universitats, i en concret el règim de
dedicació del personal acadèmic.
Vistes les previsions del I Conveni Col·lectiu del personal docent i investigador de les universitats públiques
catalanes pel que fa a la dedicació del PDI Laboral.
Vista la necessitat d’adequar-se al marc legal abans esmentat, en exercici de l’autonomia universitària i de la
potestat d’autoorganització que ostenta la Universitat, es proposa un model de dedicació acadèmica del
professorat que pretén aconseguir: a) reflectir de forma adequada la dedicació real del professorat a la docència
en relació a la totalitat de la seva activitat acadèmica, b) recollir totes les activitats relacionades amb la docència

Butlletí Oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona

BOUAB Núm. 156 - Novembre / 2017

pàg. 34

que han de ser reconegudes: preparació de les activitats docents, activitats de gestió i de coordinació de grups
d’una mateixa assignatura, d’assignatures i entre assignatures i cursos, docència presencial, seguiment i
tutorització de l’alumnat, i les activitats d’avaluació contínua, i c) reconèixer la participació del professorat
permanent i interí en activitats de recerca, transferència i innovació educativa.
Atès que en data 31 d’octubre de 2017 la Comissió de Personal Acadèmic es va donar per assabentada del Model
de Dedicació Acadèmica.
Vist l’article 18.4 a) de la Normativa de Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell
de Govern de la UAB, aprovada per Acord de Consell de Govern de 19 de juliol de 2009, pel que fa a les
competències de la Comissió de Personal Acadèmic, que estableix que li correspon informar les propostes que han
de ser discutides i, si escau, aprovades pel Consell de Govern pel que fa a disposicions normatives en matèria de
personal acadèmic.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
ACORDS
PRIMER.- Informar favorablement sobre el Model de dedicació acadèmica i elevar-lo al Consell de Govern perquè
l’aprovi, si escau.
SEGON.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d’aquests acords.
Acord 073/2017, de 27 de novembre de 2017 , Comissió de Personal Acadèmic
Vist l’article 48 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats que regula la plantilla de personal
docent i investigador de les universitats.
Vist l’article 6.2 dels Estatuts de la UAB que preveu que en l’organització de la docència i de la recerca, la
Universitat Autònoma de Barcelona té presents les directrius de la política educativa i investigadora que els poders
polítics i les necessitats de la societat assenyalin, escolta les representacions dels diversos col·lectius que la
formen i garanteix el bon ús dels seus recursos i la rendició de comptes a la comunitat, als poders polítics i a la
societat.
Vista la necessitat de comptar amb un model teòric de plantilles dels departaments i de les unitats docents
hospitalàries que permeti que les decisions que s’hagin de prendre en matèria de professorat s’orientin cap a
objectius clars, coneguts públicament i consensuats entre la comunitat universitària.
Atès que en data 31 d’octubre de 2017 la Comissió de Personal Acadèmic es va donar per assabentada del Model
de de plantilles teòriques del PDI de departaments i unitats docents hospitalàries.
Vist l’article 18.4 a) de la Normativa de Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell
de Govern de la UAB, aprovada per Acord de Consell de Govern de 19 de juliol de 2009, pel que fa a les
competències de la Comissió de Personal Acadèmic, que estableix que li correspon informar les propostes que han
de ser discutides i, si escau, aprovades pel Consell de Govern pel que fa a disposicions normatives en matèria de
personal acadèmic.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
ACORDS
PRIMER.- Informar favorablement sobre el Model de plantilles teòriques del PDI dels departaments i les unitats
docents hospitalàries de la UAB i elevar-lo al Consell de Govern perquè l’aprovi, si escau.
SEGON.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d’aquests acords.
Acord 074/2017, de 27 de novembre de 2017 , Comissió de Personal Acadèmic
Atès que en data 17 de novembre de 2010 el Consell de Govern va aprovar el text refós corresponent al
Reglament de Personal Acadèmic de la UAB el qual s’ha modificat en diverses ocasions, la darrera en data 27 de
setembre de 2017.
Atesa la conveniència de regular la possibilitat de canviar d’àrea de coneixement i el seu procediment al
Reglament de Personal Acadèmic de la UAB.
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Vista la proposta de modificació del Reglament de Personal Acadèmic pel que fa a l’article 31.
Vist l'article 18.4 a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a les
competències de la Comissió de Personal Acadèmic, que estableix que li correspon informar les propostes que
haurà d’aprovar el Consell de Govern sobre disposicions normatives en matèria de personal acadèmic i de personal
investigador en formació.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
ACORDS
Primer. Informar favorablement sobre la proposta de modificació de l’article 31 del Reglament de personal
acadèmic en relació amb el canvi d’àrea de coneixement del professorat i elevar-la al Consell de Govern perquè
l’aprovi, si escau.
Segon. Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l’execució i el seguiment d’aquests acords.
Acord 075/2017, de 27 de novembre de 2017 , Comissió de Personal Acadèmic
Vist l’article 48 de la Llei Orgànica d’Universitats que preveu que les Universitats podran contractar personal
docent i investigador en règim laboral, a través de les modalitats de contractació laboral específiques previstes a
aquesta llei i que en els termes de la pròpia llei i en el marc de les seves competències les Comunitats Autònomes
establiran el règim del personal docent i investigador contractat.
Vistos els articles 44,1, 46 i 47 de la Llei d’Universitats de Catalunya que regulen els requisits del professorat
agregat i catedràtic.
Vist l’article 140 i següents dels Estatuts de la UAB que regulen la provisió de places de catedràtic, agregat i
col·laborador permanent.
Vist el conveni entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la Corporació Sanitària Parc Taulí, d’1 de febrer del
2011.
Vistos els articles 33 i següents del Reglament de Personal Acadèmic aprovat per acord del Consell de Govern de
la Universitat Autònoma de Barcelona de 17 de novembre de 2010 i modificada en diverses ocasions i la darrera el
27 de setembre del 2017.
Vista l’oferta pública d’ocupació de l’any 2017 aprovada per Consell de Govern en data 12 de juliol de 2017 i
publicada en el DOGC de 9 d’agost de 2017 i l’oferta pública d’ocupació de l’any 2017 aprovada per Consell de
Govern en data 27 de setembre de 2017 i publicada en el DOGC de 16 d’octubre de 2017.
Vist l’acord de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya de 30 de gener del 2014, modificat per acord de
la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya d’1 d’octubre del 2015.
Vist l’article 18.2 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, aprovada per Acord de Consell de Govern de 14 de març de 2013, que regula que correspon a la Comissió
de Personal Acadèmic, per delegació del Consell de Govern, aprovar les convocatòries per a la provisió de places
de funcionaris dels cossos docents i del personal acadèmic contractat.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Personal Acadèmic, la Comissió
de Personal Acadèmic de la UAB ha adoptat els següents
ACORDS
Primer. Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la convocatòria de places assistencials en règim de
contracte laboral vinculades a la Corporació Sanitària Parc Taulí. [Document]
Segon. Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l’execució i el seguiment d’aquests acords..
Acord 076/2017, de 27 de novembre de 2017 , Comissió de Personal Acadèmic
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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 44.2, 45 i 49 de la Llei d’Universitats de Catalunya en relació amb el professorat contractat.
Vist l’article 142 i següents dels Estatuts de la UAB que regulen la provisió de places de catedràtic, agregat i
col·laborador permanent.
Vist l’acord del Govern de la Generalitat de 16 de maig del 2017, pel qual s’aprova el Pla Serra Húnter per al
període 2016-2020, i es concreten les seves característiques i en el futur conveni marc Serra Húnter que es
signarà properament entre el Departament d’Empresa i Coneixement i les universitats públiques catalanes per al
desenvolupament del Pla Serra Húnter.
Vist el conveni de col·laboració, de 14 de desembre del 2012, entre la Secretaria d’Universitats i Recerca del
departament d’Economia i Coneixement i les universitats públiques catalanes per coordinar la publicitat i el
procediment selectiu de les contractacions de professorat en el marc del Pla Serra Húnter
Vista la disposició addicional 16a del Reglament de Personal Acadèmic aprovat per acord del Consell de Govern de
la Universitat Autònoma de Barcelona de 17 de novembre de 2010 i modificat en diverses ocasions, la darrera el
27 de setembre del 2017.
Vist l’article 18.2 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, aprovada per Acord de Consell de Govern de 14 de març de 2013, que regula que correspon a la Comissió
de Personal Acadèmic, per delegació del Consell de Govern, aprovar les convocatòries per a la provisió de places
de funcionaris dels cossos docents i del personal acadèmic contractat.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Personal Acadèmic,
Comissió de Personal Acadèmic de la UAB ha adoptat els següents

la

ACORDS
Primer. Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la convocatòria dels processos selectius per a la contractació
de personal docent i investigador en la categoria de professor lector de caràcter temporal en el marc del Pla Serra
Húnter. [Document]
Segon. Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l’execució i el seguiment d’aquests acords.
Acord 077/2017, de 27 de novembre de 2017 , Comissió de Personal Acadèmic
Vistes les previsions de la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació que regula el marc
per al foment de la investigació científica i tècnica i els seus instruments de coordinació general, amb la finalitat de
contribuir a la generació difusió i transferència del coneixement i a la promoció de la investigació, el
desenvolupament experimental i la innovació com a elements sobre els quals ha d’edificar-se el desenvolupament
econòmic sostenible i el benestar social.
Vistos els articles 20 i següents de la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació que
regulen les modalitats de contracte de treballat específic del personal investigador entre els que es troben els
contractes predoctorals i els contractes d’accés al Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació.
Vistos els articles 138, 142 i 145 dels Estatuts de la UAB que regulen la tipologia i provisió de places de personal
docent i investigador.
Vist l’article 54 i següents del Reglament de Personal Acadèmic aprovat per acord del Consell de Govern de la
Universitat Autònoma de Barcelona de 17 de novembre de 2010 i modificada en diverses ocasions i la darrera el
27 de setembre del 2017.
Vist l’article 45 i següents de la Llei d’Universitats de Catalunya que regulen els requisits del professorat
contractat.
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Vistos els articles 16 i 17 del conveni col·lectiu per al personal docent i investigador de les universitats públiques
catalanes de 21 de desembre de 2006, publicat en el DOGC de 14 de febrer de 2007.
Vist l'article 18 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a les
competències de la Comissió de Personal Acadèmic.
Vist l’acord de la Comissió de Personal Acadèmic de data 26 d’abril de 2017 per la qual s’aprova la convocatòria i
el calendari per a la contractació de nou Personal Docent i Investigador per al curs 2017-2018 i atès que és
necessari ampliar l’esmentada convocatòria amb noves places.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
ACORDS
Primer. Aprovar, per delegació del Consell de Govern, les places que es convoquen, els perfils, els membres de les
comissions avaluadores i el calendari de l’annex de la convocatòria per a la contractació de nou personal
investigador en formació per al curs 2017-2018.[Document]
Segon. Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l’execució i el seguiment d’aquest acord.
Acord 078/2017, de 27 de novembre de 2017 , Comissió de Personal Acadèmic
Vist el títol VI del Reglament de Personal Acadèmic de la UAB, aprovat per acord del Consell de Govern de data 17
de novembre de 2010 i modificat per darrera vegada el dia 27 de setembre de 2017, el qual estableix la regulació
dels col·laboradors i les col·laboradores de docència i de recerca, entesos com a professionals que desenvolupen la
seva activitat professional fora de l’àmbit acadèmic de la UAB i que col·laboren ocasionalment o permanentment
amb la Universitat de forma desinteressada mitjançant la realització d’activitats docent o investigadores, i sense
tenir vinculació laboral amb la universitat.
Vist l'article 138.4 del Reglament de Personal Acadèmic de la UAB que preveu que el vicerector de Personal
Acadèmic informarà periòdicament a la Comissió de Personal Acadèmic dels nomenaments realitzats.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
ACORDS
Primer. Considerar-se assabentada del reconeixement com a col·laboradors docents durant el mes d’octubre de
2017 en les diverses modalitats previstes al Reglament de personal acadèmic dels professionals. [Document]
Segon. Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l’execució i el seguiment d’aquests acords.
Acord 079/2017, de 27 de novembre de 2017 , Comissió de Personal Acadèmic
Vistes les convocatòries de concursos per a la contractació d’agregats i de professors titulars d’universitats
aprovades a la Comissió de Personal Acadèmic de data 31 d’octubre de 2017.
31 d’octubre del 2017.
Atès que l’article 109 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques preveu que les Administracions Públiques podran revocar, mentre no hagi transcorregut
el termini de prescripció, els seus actes desfavorables o de gravamen, sempre que tal revocació no constitueixi
dispensa o exempció no permesa per les lleis, ni sigui contrari al principi d’igualtat, al interès públic o a
l’ordenament jurídic.
Vist l’article 18.2 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, aprovada per Acord de Consell de Govern de 14 de març de 2013, que regula que correspon a la Comissió
de Personal Acadèmic, per delegació del Consell de Govern, aprovar les convocatòries per a la provisió de places
de funcionaris dels cossos docents i del personal acadèmic contractat.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
ACORDS
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Primer. Modificar les composicions de les comissions de selecció de les convocatòries de places de professor
agregat i de professor titular d’universitat aprovades a la Comissió de Personal Acadèmic del dia 31 d’octubre de
2017. [Document]
Segon. Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l’execució i el seguiment d’aquests acords.
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II. Convenis
institucionals
II.1. Marc de col·laboració
[tornar a l’índex]

Memorandum of understanding of 7th of november2017 between the Universitat Autònoma de Barcelona and
Universidad Federal de Sergipe (Brasil)
Memorandum of understanding of 23rd of november 2017 between the Universitat Autònoma de Barcelona
and The University of Texas Rio Grande Valley (United States of America - USA).
Memorandum of understanding of 24th of november 2017 between the Universitat Autònoma de Barcelona
and University for Development Studies Tamale, Ghana.

II.2. Específics
[tornar a l’índex]

Conveni de 4 de març de 2016 de col·laboració docent entre la Universitat Autònoma de Barcelona i CERBA
INTERNACIONAL - Curs acadèmic 2015-2016 (D. Gómez Herranz).
Resolució de 20 de febrer de 2017, del conveni signat el 27 de març de 2015 entre la Universitat
Autònoma de Barcelona i l'Associació Iniciativa S’2d.
Conveni de 2 de juliol de 2017 entre la Universitat Autònoma de Barcelona i l'Escola Massana per a la

realització d'un mural al vestíbul de les Facultats d'Economia i Empresa i de Polítiques i Sociologia.
Conveni de 12 de juliol de 2017 entre la Universitat Autònoma de Barcelona i Inèdit Innovació SL per al

reconeixement d'investigadors vinculats (IVU's) (J. Oliver, J. Martínez i R. Farreny) – ICTA.
Conveni de 24 de juliol de 2017 entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat Politècnica de

Catalunya per a col·laborar en la formació i l'acreditació d'idiomes.
Conveni de 28 de juliol de 2017 entre la Universitat Autònoma de Barcelona i el Patronat de Turisme de la

Diputació de Lleida per al desenvolupament dels sistema d'informació i intel·ligència turística de Catalunya.
Conveni de 31 de juliol de 2017 de col·laboració docent entre la Universitat Autònoma de Barcelona i l’Institut
Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2) - Curs acadèmic 2017-2018 (J. Garcia Pardo i D. Montpeyó).
Conveni de 14 de setembre de 2017 entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la Sra. Maria Helguera

Solanet per a la cessió a la UAB de la Biblioteca particular del Sr. Humberto Luis Rivas Ribero.
Addenda de 14 de setembre de 2017 al conveni de 21 de gener de 2014 entre la Universitat Autònoma de
Barcelona i el Centre Internacional de Música Antiga, Fundació Privada per al reconeixement d'IVU's) (Dr. Sergi Grau

Torras).
Acuerdo de 19 de septiembre de 2017 entre la Universitat Autònoma de Barcelona, Fundació Universitat
Autònoma de Barcelona y Barcelona-Shanghai S.L para la captación de estudiantes Internacionales.
Conveni de 25 de setembre de 2017 entre la Universitat Autònoma de Barcelona i Amalgama 7 per a

col·laborar en el Projecte Europeu INsPIrE.
Conveni de 27 de setembre de 2017 entre la Universitat Autònoma de Barcelona i l’Escola d’Idiomes Moderns
Casa Convalescència SL, Societat Unipersonal (EIMCC, SL), en aspectes acadèmics, de gestió, de comunicació i
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promoció i de recursos humans, i molt especialment en tot allò relacionat amb l’acreditació de nivells de domini
d’idiomes.
Addenda de 29 de setembre de 2017 al conveni de 24 de juny de 2017 entre la Universitat Autònoma de
Barcelona i la Universitat de Les Illes Balears, per als estudis d'Anatomia Humana.
Conveni de 29 de setembre de 2017 de col·laboració docent entre la Universitat Autònoma de Barcelona i el
Instituto de Biología Molecular de Barcelona (IBMB - CSIC) - Curs acadèmic 2017-2018 (R. Fueyo i A. Tarrés).
Conveni de 26 d’octubre de 2017 entre la Universitat Autònoma de Barcelona i l’ Administració de la Generalitat

de Catalunya, Mitjançant el Departament d’Interior, per a la realització de pràctiques acadèmiques externes
curriculars.
Conveni de 31 d’octubre de 2017 entre la Universitat Autònoma de Barcelona i l’Empresa Municipal Foment de

Terrassa, SA, en l’Àmbit de la formació qualificadora i l’ocupació.

Butlletí Oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona

BOUAB Núm. 156 - Novembre / 2017

III.

pàg. 41

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 30 de novembre de 2017, per la qual designa el senyor Carlos Eliseo Sánchez
Lancis, vicerector de Relacions Institucional i de Cultura, rector suplent el dia 7 de desembre de 2017.

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

III.2.1. Nomenaments
Resolució de la rectora, de 2 de novembre de 2017, per la qual nomena la senyora Irantzu Pallarés Goitiz
coordinadora del Màster de Bioquímica, Biologia Molecular i Biomedicina de la Facultat de Biociències.
Resolució de la rectora, de 8 de novembre de 2017, per la qual nomena el senyor Francesc Xavier Ribes
Guàrdia coordinador del Màster en Continguts de Comunicació Audiovisual i Publicitat de la Facultat de Ciències de
la Comunicació.
Resolució de la rectora, de 8 de novembre de 2017, per la qual nomena la senyora Clara Selva Olid
vicedegana de Pràctiques i d’Estudiants de la Facultat de Psicologia.
Resolució de la rectora, de 8 de novembre de 2017, per la qual nomena el senyor Joaquín Timoteo Limonero
García secretari de la Facultat i vicedegà d’Estudis de Postgrau de la Facultat de Psicologia.
Resolució de la rectora, de 13 de novembre de 2017, per la qual nomena la senyora Montserrat Bacardí
Tomàs coordinadora del Màster Universitari en Traducció, Interpretació i Estudis Interculturals de la Facultat de
Traducció i d’Interpretació.
Resolució de la rectora, de 13 de novembre de 2017, per la qual nomena el senyor José María Balibrea del
Castillo coordinador de la Unitat Docent Vall d’Hebron de la Facultat de Medicina.
Resolució de la rectora, de 30 de novembre de 2017, per la qual nomena el senyor Francesc Obiols Homs
coordinador d’Estudis del Màster en Anàlisi Econòmica (MEA) de la Facultat d’Economia i Empresa.
Resolució de la rectora, de 30 de novembre de 2017, per la qual nomena el senyor Ignasi Roig Navarro
coordinador del Màster en Citogenètica i Biologia de la Reproducció de la Facultat de Biociències.

III.2.2. Cessaments
Resolució de la rectora, de 2 de novembre de 2017, per la qual la senyora Rosario Fernández Gallegos cessa
com a coordinadora d’Estudis del Màster de Bioquímica, Biologia Molecular i Biomedicina de la Facultat de
Biociències.
Resolució de la rectora, de 8 de novembre de 2017, per la qual el senyor Antoni Font Guiteras cessa com a
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 8 de novembre de 2017, per la qual el senyor Joaquín Timoteo Limonero García
cessa com a sotscoordinador de l’Especialitat en Psicologia de la Salut del Màster en Recerca en Psicologia Aplicada
a les Ciències de la Salut de la Facultat de Psicologia.
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Resolució de la rectora, de 8 de novembre de 2017, per la qual el senyor Joaquim Puig González cessa com a
coordinador del Màster en Continguts de Comunicació Audiovisual i Publicitat de la Facultat de Ciències de la
Comunicació.
Resolució de la rectora, de 8 de novembre de 2017, per la qual la senyora Clara Selva Olid cessa com a
vicedegana de Pràctiques i Relacions Institucionals de la Facultat de Psicologia.
Resolució de la rectora, de 8 de novembre de 2017, per la qual el senyor Antoni Castelló Tarrida cessa com a
secretari de la Facultat i vicedegà d’Estudiants de la Facultat de Psicologia.
Resolució de la rectora, de 8 de novembre de 2017, per la qual el senyor Joaquín Timoteo Limonero García
cessa com a vicedegà d’Estudis de Postgrau i Professionalització de la Facultat de Psicologia.
Resolució de la rectora, de 13 de novembre de 2017, per la qual el senyor Jaume Almirall Daly cessa com a
coordinador del Treball Fi de Grau de Medicina a la Uniat Docent Parc Taulí de la Facultat de Medicina.
Resolució de la rectora, de 13 de novembre de 2017, per la qual el senyor Vicent Fonollosa Pla cessa com a
coordinador de Tercer Curs del Grau de Medicina de la Facultat de Medicina.
Resolució de la rectora, de 13 de novembre de 2017, per la qual el senyor Vicenç García-Patos Briones cessa
com a coordinador de Quart Curs del Grau de Medicina de la Unitat Docent Vall d’Hebron de la Facultat de
Medicina.
Resolució de la rectora, de 13 de novembre de 2017, per la qual la senyora Lucía Molina Martínez cessa com
a coordinadora del Màster Universitari en Traducció, Interpretació i Estudis Interculturals de la Facultat de
Traducció i d’Interpretació.
Resolució de la rectora, de 13 de novembre de 2017, per la qual el senyor Salvador Navarro Soto cessa com
a coordinador de Quart Curs del Grau de Medicina de la Facultat de Medicina.
Resolució de la rectora, de 13 de novembre de 2017, per la qual la senyora Maria Lluïsa Pedro-Botet Montoya
cessa com a coordinadora de Pràctiques IV-V del Grau en Medicina de la Facultat de Medicina.
Resolució de la rectora, de 13 de novembre de 2017, per la qual la senyora Maria Lluïsa Pedro-Botet Montoya
cessa com a coordinadora de Sisè Curs del Grau de Medicina de la Facultat de Medicina.
Resolució de la rectora, de 13 de novembre de 2017, per la qual la senyora Caridad Pontes García cessa com
a coordinadora de Sisè Curs del Grau de Medicina a la Unitat Docent Parc Taulí de la Facultat de Medicina.
Resolució de la rectora, de 30 de novembre de 2017, per la qual el senyor Luca Gambetti cessa com a
coordinador d’Estudis del Màster en Anàlisi Econòmica (MEA) de la Facultat d’Economia i Empresa.
Resolució de la rectora, de 30 de novembre de 2017, per la qual la senyora Joaquima Navarro Ferreté cessa
com a coordinadora del Màster en Citogenètica i Biologia de la Reproducció i coordinadora dels Estudis de Doctorat
en Biologia Cel·lular de la Facultat de Biociències.

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

III.3.1. Nomenaments
Resolució de la rectora, de 2 de novembre de 2017, per la qual nomena la senyora Montserrat Oller Freixa
coordinadora de Doctorat de la Unitat de Didàctica de les Ciències Socials del Departament de Didàctica de la
Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials.
Resolució de la rectora, de 8 de novembre de 2017, per la qual nomena el senyor Juan Francisco Julián
Ibáñez secretari del Departament de Cirurgia.
Resolució de la rectora, de 10 de novembre de 2017, per la qual nomena el senyor Antoni Castelló Tarrida
coordinador del Programa de Doctorat en Psicologia de la Comunicació i Canvi del Departament de Psicologia
Bàsica, Evolutiva i de l’Educació, amb efectes del dia 5 de juliol de 2014.
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Resolució de la rectora, de 10 de novembre de 2017, per la qual nomena la senyora Cándida Ferrero
Hernández coordinadora Erasmus de la titulació d’Estudis Clàssics del Departament de Ciències de l’Antiguitat i de
l’Edat Mitjana, amb efectes del dia 1 de setembre de 2016.
Resolució de la rectora, de 30 de novembre de 2017, per la qual nomena el senyor Ignasi Roig Navarro
coordinador del Programa de Doctorat en Biologia Cel·lular del Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i
Immunologia.
Resolució de la rectora, de 30 de novembre de 2017, per la qual nomena el senyor Antoni Bulbena Vilarrasa
coordinador del Programa de Doctorat en Psiquiatria del Departament de Psiquiatria i de Medicina Legal.
Resolució de la rectora, de 30 de novembre de 2017, per la qual nomena el senyor Lluís Capdevila Ortís
coordinador del Programa de Doctorat en Psicologia de la Salut i Psicologia de l’Esport del Departament de
Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació, amb efectes del dia 20 de juny de 2014.

III.3.2. Cessaments
Resolució de la rectora, de 2 de novembre de 2017, per la qual el senyor Joan Pagès Blanch cessa com a
coordinador de Doctorat de la Unitat de Didàctica de les Ciències Socials del Departament de Didàctica de la
Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials.
Resolució de la rectora, de 10 de novembre de 2017, per la qual el senyor Carlos Varias García cessa com a
coordinador Erasmus de la titulació d’Estudis Clàssics del Departament de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat
Mitjana, amb efectes 31 d’agost de 2016.
Resolució de la rectora, de 30 de novembre de 2017, per la qual el senyor Joan Taberner Viera cessa com a
coordinador de l’assignatura multidepartamental Aprenentatge Integral en Medicina II del Departament de
Psiquiatria i de Medicina Legal.
Resolució de la rectora, de 30 de novembre de 2017, per la qual el senyor Adolf Tobeña Pallarés cessa com a
coordinador del Programa de Doctorat del Departament de Psiquiatria i de Medicina Legal.

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

III.4.1. Nomenaments
Resolució de la rectora, de 13 de novembre de 2017, per la qual delega en la senyora María José Milán
Sendra, professora titular de l’Àrea de Producció Animal del Departament de Ciència Animal i dels Aliments,
perquè actuant en nom i representació de la UAB, signi l’acta constitutiva de l’Associació Agrofòrum 2050.
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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 2 de novembre de 2017, per la qual es convoca concurs públic per l’accés a
aplaces de cossos docents universitaris, segons es detalla (BOE núm. 288, de 27 de novembre de 2017):
Nombre de places:
Categoria:
Identificador de la plaça:
Referència:
Departament:
Àrea de Coneixement:
Perfil docent:
Perfil investigador:

1
Professor titular d’universitat
ATU00860
TU/17/001
Art i Musicologia
Música
Història de la Música dels segles XX i XXI
Anàlisi i estètica musicals contemporànies

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

1
Professor titular d’universitat
ATU00801
TU/17/006
Psicologia Social
Psicologia Social
Influència social i grups: intervenció social i
comunitària, investigació-acció participativa
Investigació en acció col·lectiva i intervenció
social i comunitària: perspectives feministes,
narratives, investigació-acció participativa.

Perfil investigador:

Resolució de la rectora, de 2 de novembre de 2017, per la qual es convoca concurs públic per l’accés a places
d’agregat o agregada en règim de contracte laboral, segons es detalla (DOGC núm. 7501, de 22 de novembre de
2017):
Nombre de places:
Categoria:
Identificador de la plaça:
Referència:
Departament:
Àrea de Coneixement:
Perfil docent:
Perfil investigador:

1
Professor agregat laboral
AAG00050
AL/17/260
Biologia Animal, Vegetal i Ecologia
Antropologia Física
Biologia Humana
Anàlisi d’isòtops estables aplicat a les
poblacions humanes del mesolític fins el
calcolític

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

1
Professor agregat laboral
AAG00191
AL/17/626
Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia
Immunologia
Immunologia
Immunoproteòmica i presentació d’antígens

Nombre de places:

1

Butlletí Oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona

BOUAB Núm. 156 - Novembre / 2017

pàg. 45

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

Professor agregat laboral
AAG00185
AL/17/263
Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia
Biologia Cel·lular
Biologia Cel·lular
Biologia de la Reproducció, Genètica de la
Fertilitat Masculina

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

1
Professor agregat laboral
AAG00204
AL/17/266
Ciència Animal i dels Aliments
Tecnologia dels Aliments
Pràctiques de Planta Pilot en Ciència i
Tecnologia dels Aliments
Aplicació de noves tecnologies per a la millora
de la seguretat alimentària i de les
característiques nutricionals i organolèptiques
dels aliments.

Perfil investigador:

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

1
Professor agregat laboral
AAG00241
AL/17/267
Ciències de la Computació
Ciències de la Computació i Intel·ligència
Artificial
Bases de Dades
Models biològics per a la Visió per Computador

Perfil investigador:

1
Professor agregat laboral
AAG00295
AL/17/268
Ciències de la Computació
Ciències de la Computació i Intel·ligència
Artificial
Intel·ligència Artificial (Grau de Gestió
Aeronàutica)
Color en visió per computador

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

1
Professor agregat laboral
AAG00254
AL/17/269
Comunicació Audiovisual i Publicitat
Comunicació Audiovisual i Publicitat
Tecnologies de la Informació i la Comunicació
Comunicació Audiovisual i Publicitat

Nombre de places:
Categoria:
Identificador de la plaça:
Referència:
Departament:

1
Professor agregat laboral
AAG00075
AL/17/270
Didàctica de la Llengua, la Literatura i les
Ciències Socials
Didàctica de les Ciències Socials
Didàctica de les Ciències Socials, Grau

Perfil docent:

Àrea de Coneixement:
Perfil docent:
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d’Educació Primària
Didàctica de les Ciències Socials. Formació del
pensament històric

Perfil docent:
Perfil investigador:

1
Professor agregat laboral
AAG00141
AL/17/271
Dret Públic i Ciències Historicojurídiques
Dret
Internacional
Públic
i
Relacions
Internacionals
Relacions Internacionals
Política exterior europea

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

1
Professor agregat laboral
AAG00139
AL/17/272
Dret Públic i Ciències Historicojurídiques
Dret Financer i Tributari
Dret Financer i Tributari II
Dret Sancionador Tributari

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

1
Professor agregat laboral
AAG00066
AL/17/273
Economia i Història Econòmica
Fonaments de l’Anàlisi Econòmica
Microeconomia
Microeconomia

Nombre de places:
Categoria:
Identificador de la plaça:
Referència:
Departament:

1
Professor agregat laboral
AAG00243
AL/17/275
Enginyeria de la Informació i les
Comunicacions
Ciències de la Computació i Intel·ligència
Artificial
Informació i Seguretat
Combinatoria Coding Theory

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

1
Professor agregat laboral
AAG00104
AL/17/276
Filologia Anglesa i Germanística
Filologia Anglesa
Ús de la llengua anglesa: Expressió escrita
avançada
Llengua i lingüística angleses

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

1
Professor agregat laboral
AAG00106
AL/17/277
Filologia Francesa i Romànica
Filologia Francesa
Lexicologia Francesa
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Perfil investigador:

Lexicologia Francesa i Comparada

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

1
Professor agregat laboral
AAG00105
AL/17/278
Filologia Francesa i Romànica
Filologia Francesa
Fonètica i Fonologia de la llengua francesa
Fonètica i francesa comparada

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

1
Professor agregat laboral
AAG00108
AL/17/280
Geografia
Geografia Humana
Cartografia i Fotointerpretació
Cartografia, Sistemes d’Informació Geogràfica i
Teledetecció

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

1
Professor agregat laboral
AAG00001
AL/17/282
Matemàtiques
Àlgebra
Estructures algebraiques
Àlgebres d’operadors i classificació

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

1
Professor agregat laboral
AAG00003
AL/17/283
Matemàtiques
Estadística i Investigació Operativa
Probabilitat i Modelització Estocàstica
Equacions en derivades parcials estocàstiques

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

1
Professor agregat laboral
AAG00207
AL/17/284
Medicina i Cirurgia Animals
Medicina i Cirurgia Animals
Cirurgia i Anestesiologia
Anestèsia i cirurgia experimental veterinària

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

1
Professor agregat laboral
AAG00111
AL/17/286
Pedagogia Aplicada
Didàctica i Organització Escolar
Gestió d’Institucions Socioeducatives
Gestió i governança en educació superior

Nombre de places:
Categoria:
Identificador de la plaça:

1
Professor agregat laboral
AAG00114
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Referència:
Departament:
Àrea de Coneixement:
Perfil docent:
Perfil investigador:

AL/17/287
Pedagogia Aplicada
Didàctica i Organització Escolar
L’organització i els grups
Carrera acadèmica en la universitat des de la
perspectiva de gènere

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

1
Professor agregat laboral
AAG00153
AL/17/288
Pedagogia Sistemàtica i Social
Teoria i Història de l’Educació
Educació comparada
Factora afavoridors de les trajectòries i la
integració de joves marroquins des d’una
perspectiva educativa

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

1
Professor agregat laboral
AAG00343
AL/17/289
Periodisme i Ciències de la Comunicació
Periodisme
Polítiques de Comunicació
Polítiques Europees de Comunicació

Nombre de places:
Categoria:
Identificador de la plaça:
Referència:
Departament:
Àrea de Coneixement:
Plaça Perfil docent:
1
Perfil investigador:
Plaça Perfil docent:
2
Perfil investigador:

2
Professor agregat laboral
AAG00401; AAG00252
AL/17/290 - 291
Periodisme i Ciències de la Comunicació
Periodisme
Escriptura Periodística en Multimèdia i
Interactius
Periodismes, Internet i Media Literacy
Mètodes de Recerca en Comunicació
Internet i Participació

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

1
Professor agregat laboral
AAG00232
AL/17/292
Prehistòria
Prehistòria
Paisatge i territori
Prehistòria i ciències arqueològiques

Nombre de places:
Categoria:
Identificador de la plaça:
Referència:
Departament:

1
Professor agregat laboral
AAG00169
AL/17/293
Psicobiologia i Metodologia de les Ciències de
la Salut
Metodologia de les Ciències del Comportament
Anàlisi de dades
Recerca en metodologia, anàlisi de dades i
psicometria aplicades en l’àmbit de les ciències
del comportament

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

1
Professor agregat laboral
AAG00224
AL/17/294
Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació
Psicologia Evolutiva i de l’Educació
Aprenentatge i Desenvolupament I
Desenvolupament, Cultura i Educació Inclusiva

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

1
Professor agregat laboral
AAG00228
AL/17/295
Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació
Psicologia Evolutiva i de l’Educació
Aspectes Biopsicològics de la Persona.
Psicologia de l’Educació
Psicologia de l’Educació: Patrons
d’aprenentatge a la trajectòria acadèmica

Perfil investigador:

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

1
Professor agregat laboral
AAG00234
AL/17/296
Psicologia Clínica i de la Salut
Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic
Psicopatologia del cicle vital
Mentalització i Psicopatologia

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

1
Professor agregat laboral
AAG00238
AL/17/297
Psicologia Social
Psicologia Social
Perspectiva psicosocial crítica en programes
d’intervenció en presons: perspectives
feministes en violència, victimització i
criminalització
Epistemiologies i metodologies feministes en el
camp de la Intervenció en presons: Anàlisi del
discurs, etnografia, mètodes performatives,
investigació-acció participant

Perfil investigador:

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

Nombre de places:
Categoria:
Identificador de la plaça:

1
Professor agregat laboral
AAG00237
AL/17/298
Psicologia Social
Psicologia Social
Psicologia Social del Món Contemporani:
sistema sexe gènere, diversitat, protecció
social i ciutadania
Investigació en perspectives psicosocials
crítiques en el camp de les relacions socials i
de les cures: epistemologies i metodologies
feministes, mètodes qualitatius i discursius
1
Professor agregat laboral
AAG00017
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Referència:
Departament:
Àrea de Coneixement:
Perfil docent:
Perfil investigador:

AL/17/299
Química
Química Inorgànica
Química dels Elements
Química Bioinorgànica

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

1
Professor agregat laboral
AAG00011
AL/17/300
Química
Química Analítica
Química Analítica i Electroanàlisi
Tecnologia analítica de processos i qualitat per
disseny mitjançant espectrometria de mobilitat
iònica i espectroscòpia vibracional

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

1
Professor agregat laboral
AAG00020
AL/17/301
Química
Química Orgànica
Estructura i reactivitat dels compostos orgànics
Materials i sistemes biofuncionals quirals per
diagnosi i teràpia

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

1
Professor agregat laboral
AAG00194
AL/17/303
Sanitat i Anatomia Animals
Sanitat Animal
Sanitat Animal I
Sanitat Animal, Anatomia Patològica

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

1
Professor agregat laboral
AAG00209
AL/17/304
Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes
Teoria del Senyal i de les Comunicacions
Tractament digital del senyal
Processament del senyal per a GNSS

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

1
Professor agregat laboral
AAG00214
AL/17/305
Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes
Enginyeria de Sistemes i Automàtica
Operacions Aeroportuàries II
Gestió de Operacions Aeronàutiques

Nombre de places:
Categoria:
Identificador de la plaça:
Referència:
Departament:

1
Professor agregat laboral
AAG00149
AL/17/306
Traducció i Interpretació i Estudis de l’Àsia
Oriental
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Àrea de Coneixement:
Perfil docent:
Perfil investigador:

Traducció i Interpretació
Idioma i traducció C5 àrab
Traducció i interpretació de l’àrab al català i al
castellà

Nombre de places:
Categoria:
Identificador de la plaça:
Referència:
Departament:

1
Professor agregat laboral
AAG00150
AL/17/307
Traducció i Interpretació i Estudis de l’Àsia
Oriental
Traducció i Interpretació
Iniciació a la traducció especialitzada anglès >
castellà i traducció inversa castellà > anglès
Traducció i interpretació. Competència
traductora, i didàctica de la traducció amb
corpus

Àrea de Coneixement:
Perfil docent:
Perfil investigador:

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

1
Professor agregat laboral
AAG00145
AL/17/308
Traducció i Interpretació i Estudis de l’Àsia
Oriental
Traducció i Interpretació
Iniciació a la traducció especialitzada anglès >
català i anglès > castellà
Tecnologies de la traducció i ocupabilitat en
traducció

Resolució de la rectora, de 2 de novembre de 2017, per la qual es convoca concurs públic per al procés a
places d’agregat o agregada en règim de contracte laboral, segons es detalla (DOGC núm. 7499, de 20 de
novembre de 2017):
Nombre de places:
Categoria:
Identificador de la plaça:
Referència:
Departament:
Àrea de Coneixement:
Perfil docent:
Perfil investigador:

1
Professor Agregat Laboral
AAG00338
AL/17/314
Ciència Política i Dret Públic
Dret Constitucional
Dret Constitucional
Dret Constitucional

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

1
Professor Agregat Laboral
AAG00307
AL/17/315
Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia
Biologia Cel·lular
Histologia (Grau Bioquímica)
Biologia de la Reproducció

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

1
Professor Agregat Laboral
AAG00286
AL/17/316
Bioquímica i Biologia Molecular
Bioquímica i Biologia Molecular
Física Acústica i Audiologia, Grau de Logopèdia
Control del cicle cel·lular
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Nombre de places:
Categoria:
Identificador de la plaça:
Referència:
Departament:
Àrea de Coneixement:
Perfil docent:
Perfil investigador:

1
Professor Agregat Laboral
AAG00122
AL/17/317
Ciència Política i Dret Públic
Dret Penal
Dret Penal
Protecció penal de bens jurídics individuals

Nombre de places:
Categoria:
Identificador de la plaça:
Referència:
Departament:

1
Professor Agregat Laboral
AAG00334
AL/17/318
Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències
Experimentals
Didàctica de les Ciències Experimentals
Didàctica de les Ciències Experimentals. GEP
Didàctica de les Ciències Experimentals.
Modelització en Educació Científica

Àrea de Coneixement:
Perfil docent:
Perfil investigador:

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

1
Professor Agregat Laboral
AAG00278
AL/17/319
Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica i
Corporal
Didàctica de l’Expressió Corporal
Expressió Psicomotriu en els Centres
d’Educació Infantil
Didàctica de l’Expressió Corporal. Avaluació
formativa i competències professionals
psicomotrius

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

1
Professor Agregat Laboral
AAG00270
AL/17/320
Dret Privat
Dret Civil
Dret Civil I, Dret Civil III, Dret Civil IV
Dret Civil i noves tecnologies

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

1
Professor Agregat Laboral
AAG00269
AL/17/321
Dret Privat
Dret Processal
Dret Processal I
Teoria general del procés civil

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

1
Professor Agregat Laboral
AAG00324
AL/17/322
Dret Públic i Ciències Historicojurídiques
Història del Dret i de les Institucions
Història del dret Social i de les Institucions
Laborals
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Perfil investigador:

Història del dret Social i de les Institucions
Laborals

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

1
Professor Agregat Laboral
AAG00272
AL/17/323
Economia i Història Econòmica
Fonaments de l’Anàlisi Econòmica
Macroeconomia
Macroeconomia

Nombre de places:
Categoria:
Identificador de la plaça:
Referència:
Departament:

Perfil docent:
Perfil investigador:

1
Professor Agregat Laboral
AAG00264
AL/17/324
Enginyeria de la Informació i les
Comunicacions
Ciències de la Computació i Intel·ligència
Artificial
Garantia de la Informació i Seguretat
Privacitat de Dades i Tecnologia Blockchain

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

1
Professor Agregat Laboral
AAG00277
AL/17/325
Geografia
Geografia Humana
Anàlisi Especial i Models
Geografia Econòmica

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

1
Professor Agregat Laboral
AAG00330
AL/17/326
Matemàtiques
Anàlisi Matemàtica
Anàlisi Matemàtica
Anàlisi harmònica i teoria geomètrica de la
mesura

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

1
Professor Agregat Laboral
AAG00311
AL/17/327
Medicina i Cirurgia Animals
Medicina i Cirurgia Animals
Medicina i Cirurgia d’animals de Companyia I:
Medicina d’Animals Exòtics
Animals Exòtics: medicina i cirurgia de petits
mamífers

Àrea de Coneixement:

Perfil investigador:

Nombre de places:
Categoria:
Identificador de la plaça:
Referència:
Departament:
Àrea de Coneixement:

1
Professor Agregat Laboral
AAG00263
AL/17/328
Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia, Medicina
Preventiva i Salut Pública
Medicina Preventiva i Salut Pública
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Bioestadística (grau Medicina), Metodologia
Científica i Bioestadística (graus Infermeria i
Fisioteràpia), Bioestadística i Anàlisi de Dades
(grau de Ciències Biomèdiques)
Disseny d’estudis i anàlisis estadístiques en
Ciències de la Salut

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

1
Professor Agregat Laboral
AAG00379
Al/17/329
Periodisme i Ciències de la Comunicació
Periodisme
Mètodes d’Investigació en Comunicació
Aplicació i triangulació de mètodes
d’investigació per a l’anàlisi de la producció
mediàtica

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

1
Professor Agregat Laboral
AAG00322
AL/17/330
Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació
Psicologia Evolutiva i de l’Educació
Pràctiques Integrades en el marc de la
Psicologia de l’Educació
Utilització del temps i les TIC i les seves
conseqüències en l’aprofitament dels
aprenentatges

Perfil investigador:

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

1
Professor Agregat Laboral
AAG00317
AL/17/331
Química
Química Analítica
Mètodes Espectroscòpics d’Anàlisi
Sistemes tipus laboratori en un xip construïts
amb tecnologies ceràmiques i de polímers
termoplàstics

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

1
Professor Agregat Laboral
AAG00332
AL/17/333
Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes
Enginyeria de Sistemes i Automàtica
Control de Sistemes
Enginyeria de Sistemes i Automàtica. Anàlisi
del Cicle de Vida

Resolució de la rectora, de 28 de novembre de 2017, per la qual es convoca concurs públic per l’accés a una
plaça d’agregat o agregada en règim de contracte laboral, segons es detalla (DOGC núm. 7513, d’11 de desembre
de 2017):
Nombre de places:
Categoria:
Identificador de la plaça:
Referència:
Departament:
Àrea de Coneixement:

1
Professor Agregat Laboral
AAG00344
AL/17/332
Sociologia
Sociologia
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Sociologia
Educació i Cultura

Resolució de la rectora, de 28 de novembre de 2017, per la qual es convoca concurs públic per l’accés a
places d’agregat o agregada en règim de contracte laboral, segons es detalla (DOGC núm. 7513, d’11 de
desembre de 2017):
Nombre de places:
Categoria:
Identificador de la plaça:
Referència:
Departament:
Àrea de Coneixement:
Perfil docent:
Perfil investigador:

1
Professor Agregat Laboral
AAG00087
AL/17/281
Història Moderna i Contemporània
Història Contemporània
Història Contemporània universal. L’època del
liberalisme
La construcció dels Estats-nació liberals a
l’època contemporània

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

1
Professor Agregat Laboral
AAG00250
AL/17/285
Mitjans, Comunicació i Cultura
Periodisme
Estructura de la Comunicació
Periodisme

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

1
Professor Agregat Laboral
AAG00196
AL/17/302
Sanitat i Anatomia Animals
Sanitat Animal
Epidemiologia i Estadística
Epidemiologia veterinària

Resolució de la rectora, de 28 de novembre de 2017, per la qual es convoca concurs públic per l’accés a una
plaça de cossos docents universitaris, segons es detalla (BOE 313, de 26 de desembre de 2017):
Nombre de places:
Categoria:
Identificador de la plaça:
Referència:
Departament:
Àrea de Coneixement:
Perfil docent:
Perfil investigador:

1
Professor Agregat Laboral
ATU00476
TU/17/007
Sociologia
Sociologia
Sociologia
Sociologia de les Migracions

Resolució de la rectora i el director general de l’Hospital Universitari Parc Taulí Sabadell, de 28 de
novembre de 2017, per la qual es convoca concurs públic per a l’accés a una plaça de catedràtic en règim de
contracte laboral per ocupar plaça assistencial bàsica inclosa en el conveni subscrit l’1 de febrer de 2011, segons
es detalla (DOGC núm. 7516, de 14 de desembre de 2017):
Nombre de places:
Identificador de la plaça:
Referència:
Categoria de la plaça:
Àrea:
Especialitat:
Departament:
Perfil docent:

1
AAG00356
CL/17/010
Catedràtic Laboral
Medicina
Aparell Digestiu
Medicina
Aparell Digestiu
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Aspectes relacionats amb les alteracions
derivades de l’Helicobacter Pylori
Hospital Parc Taulí

Resolució de la rectora i el director general de l’Hospital Universitari Parc Taulí Sabadell, de 28 de
novembre de 2017, per la qual es convoca concurs públic per a l’accés a places d’agregat o agregada en règim
de contracte laboral per ocupar places assistencials bàsiques incloses en el conveni subscrit l’1 de febrer de 2011,
segons es detalla (DOGC núm. 7516, de 14 de desembre de 2017):
Nombre de places:
Identificador de la plaça:
Referència:
Categoria de la plaça:
Àrea:
Especialitat:
Departament:
Perfil docent:
Perfil investigador:
Destí:

1
AAG00412
AL/17/337
Professor Agregat
Medicina
Pneumologia
Medicina
Pneumologia
Asma greu i tractament biològic
Hospital Parc Taulí

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

1
AAG00410
AL/17/335
Professor Agregat
Medicina
Medicina Intensiva
Medicina
Fisiopatologia
Recerca en insuficiència respiratòria e
infeccions en el pacient crític
Hospital Parc Taulí

Destí:

Resolució de la rectora i el director general de l’Hospital Universitari Parc Taulí Sabadell, de 28 de
novembre de 2017, per la qual es convoca concurs públic per a l’accés a una plaça d’agregat o agregada en
règim de contracte laboral per ocupar una plaça assistencial bàsica inclosa en el conveni subscrit l’1 de febrer de
2011, segons es detalla (DOGC núm. 7516, de 14 de desembre de 2017):
Nombre de places:
Identificador de la plaça:
Referència:
Categoria de la plaça:
Àrea:
Especialitat:
Departament:
Perfil docent:
Perfil investigador:
Destí:

1
AAG00413
AL/17/313
Professor Agregat
Medicina
Nefrologia
Medicina
Nefrologia
Risc cardio-vascular associat a la insuficiència
renal i hipertensió arterial
Hospital Parc Taulí

IV.1.2. Resolucions
Resolució de la rectora i el director gerent de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, de 14 de novembre
de 2017, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de professorat agregat en règim de contracte laboral
per ocupar una plaça assistencial, segons es detalla (DOGC núm. 7513, d’11 de novembre de 2017):
Referència:
Nombre de places:
Categoria:
Departament al qual està
adscrita:
Àrea de coneixement:

AL/16/248
1
Agregat o agregada
Medicina
Medicina
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Especialitat:
Perfil docent:
Perfil investigador:
Destí:
Adjudicació:
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Endocrinologia i Nutrició
Nutrició
Diabetis i gestació
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Rosa Maria Corcoy Pla

Resolució de la rectora i la directora gerent de l’Institut Català de la Salut, de 28 de novembre de
2018, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de professorat agregat, en règim de contracte laboral ,
per ocupar una plaça assistencial, segons es detalla (DOGC núm. 7539, 19 de gener de 2018):
Referència:
Nombre de places:
Categoria:
Departament al qual està adscrita:
Àrea de coneixement:
Especialitat:
Perfil docent:
Perfil investigador:
Destí:
Adjudicació:

AL/16/250
1
Agregat o agregada
Psiquiatria i Medicina Legal
Psiquiatria
Psiquiatria
Psiquiatria
Psiquiatria d’enllaç
Hospital Germans Trias i Pujol
Joan de Pablo Rabassó

Resolució de la rectora i la directora gerent de l’Institut Català de la Salut, de 30 de novembre de
2017, per la qual es nomena el senyor Manuel Monreal Bosch catedràtic d’universitat, segons es detalla (BOE
núm. 26, de 29 de gener de 2018):
Departament:
Àrea de Coneixement:
Especialitat:
Destí:

Medicina
Medicina
Medicina Interna
Hospital Germans Trias i Pujol

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

IV.2.1. Convocatòries
Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 15 de
novembre de 2017, per la qual es convoca concurs públic de contractació indefinida, mitjançant contracte
indefinit amb annex de relleu a temps complert, d’un/a tècnic/a mitjà/ana amb destinació al Servei de Microscòpia
de l’Administració de Centre de Ciències i Biociències.
Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, de 20 de novembre de 2017, per
autorització de la rectora, per la qual es convoca concurs intern de trasllat i/o promoció, per a la provisió d’una
plaça de tècnic/a superior, amb destinació al Servei de Microscòpia de l’Administració de Centre de Ciències i
Biociències, segons es detalla:
Grup
1

CLT
Q

Ubicació inicial en la Unitat territorial de:
Servei de Microscòpia – Adm. de Centre de Ciències i Biociències

Horari
09:00 – 17:30

Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 28 de
novembre de 2017, per la qual es convoca concurs intern de trasllat i/o promoció, per a la provisió de tres
places de cap de Suport Logístic i Punt d’Informació, segons es detalla:
Codi
TL01

Grup
2

CLT
L

TL02

2

L

TL03

2

L

Destinació
SLiPI de Dret i Aulari Central – Adm. de Centre de Dret i de Ciències
Polítiques i Sociologia
SLiPI de Polítiques i Sociologia – Adm. de Centre de Dret i de Ciències
Polítiques i Sociologia
SLiPI – Administració de Centre d’Economia i Empresa

Horari
09:00 – 17:30
09:00 – 17:30
09:00 – 17:30
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Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 28 de
novembre de 2017, per la qual es convoca concurs intern de trasllat per a la provisió de quatre places d’Auxiliar
de Serveis, segons es detalla:
Codi
P01
P02
P03
P04

Grup
4
4
4
4

CLT
P
P
P
P

Destinació
SLiPI – Facultat de Dret i Aulari Central
SLiPI – Facultat de Ciències de l’Educació i de Traducció i Interpretació
SLiPI – Administració de Ciències i Biociències
SLIPI – Administració Serveis Campus Sabadell

Horari
13:45 – 21:15
14:15 – 21:45
7:45 – 15:15
14:15 – 21:45

IV.2.2. Resolucions
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 2 de novembre de 2017, per la qual s’autoritza la reincorporació del senyor Alfonso Cantero Antón
al servei actiu de l’escala auxiliar administrativa, adscrivint-lo provisionalment a la Unitat de Justificacions de
l’Àrea d’Economia i Finances.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 2 de novembre de 2017, per la qual s’encarrega, amb caràcter provisional, les funcions i les
responsabilitats de cap de grup de vigilants, al senyor Julián Cañadas de la Paz.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 7 de novembre de 2017, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, al senyor Francisco José
Cuevas Ruiz per ocupar la plaça F02791, gestor/a acadèmic/a amb destinació a la Gestió Acadèmica de Lletres –
Administració de Centre de Lletres i Psicologia.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 7 de novembre de 2017, per la qual s’extingeix el contracte de treball de la senyora Rosa Maria
Peleato Gregori, amb efectes 2 de novembre de 2017.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 7 de novembre de 2017, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, al senyor Ernesto Castaños
Moreno per ocupar la plaça F02015 amb destinació al Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació –
Administració de Centre de Lletres i Psicologia.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 7 de novembre de 2017, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, al senyor Josep Maria
Campuzano Puntí per ocupar la plaça F01431, gestor/a d’afers acadèmics, amb destinació a la Gestió Acadèmica
de Medicina – Administració de Centre de Medicina.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 7 de novembre de 2017, per la qual s’adscriu, amb caràcter provisional, al senyor Sergio Morales
Rubio a la plaça L00609, responsable de projectes júnior, al Servei d’Informàtica (Producció de Sistemes i
Comunicacions).
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 7 de novembre de 2017, per la qual es concedeix al senyor Sergio Morales Rubio l’excedència
voluntària per incompatibilitat, per passar a prestar serveis a una altra categoria.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 7 de novembre de 2017, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Sílvia Maré
Pérez per ocupar la plaça F05119, administratiu/iva especialista d’intercanvis, amb destinació a la Gestió
Acadèmica de Ciències Polítiques i Sociologia – Administració de Centre de Dret i de Ciències Polítiques i de
Sociologia.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 7 de novembre de 2017, per la qual es destina, amb caràcter provisional, a la senyora Iolanda Puig
Gris adscrivint-la a la plaça L00797, tècnica/a especialista, amb destinació a la Unitat de Certificació i Projectes
d’Administració Electrònica de l’Oficina de Gestió de la Informació i de la Documentació.
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Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 7 de novembre de 2017, per la qual es cessa i es deixa sense efectes el nomenament de la senyora
Iolanda Puig Gris, funcionària interina de l’escala auxiliar administrativa.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 9 de novembre de 2017, per la qual es reincorpora la senyora M. Rosa Gil Sánchez, funcionària de
carrera de l’escala d’ajudants d’arxius i biblioteques, adscrivint-la a la plaça F01735, amb destinació al Servei de
Biblioteques.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 10 de novembre de 2017, per la qual es corregeix una errada en el text de la resolució de 7 de
novembre de 2017, per la qual es destina, amb caràcter provisional, a la senyora Iolanda Puig Gris a la Unitat de
Certificació i Projectes d’Administració Electrònica de l’Oficina de Gestió de la Informació i de la Documentació, es
detalla la següent modificació:
On diu: “Destinar, amb caràcter provisional”
Ha de dir: “Destinar, amb caràcter definitiu”
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 10 de novembre de 2017, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Lucía Capilla
Rodríguez per ocupar la plaça F05837, administratiu/iva especialista d’intercanvis, amb destinació a la Gestió
Acadèmica de Ciències – Administració de Centre de Ciències i Biociències.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 10 de novembre de 2017, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, al senyor Joan Martí Carbó
per ocupar la plaça F01593, adscrivint-lo a la Biblioteca de Ciències de la Comunicació i Hemeroteca General.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 13
de novembre de 2017, per la qual es resol la convocatòria de concurs específic per a la provisió de 5 places de
gestor/a de qualitat amb dependència funcional de l’Oficina de Qualitat Docent, segons es detalla:
1. Adjudicar la plaça amb dependència orgànica de l’Administració de Centre de Ciències de l’Educació i de
Traducció i d’Interpretació, a la senyora Ana Antonia Medina Gómez.
2. Adjudicar la plaça amb dependència orgànica de l’Administració de Centre de Ciències i de Biociències, a la
senyora Montserrat Garvín Carmona.
3. Adjudicar la plaça amb dependència orgànica de l’Administració de Centre de Dret, de Ciències Polítiques i
de Sociologia, a la senyora Èlia Soriano Costa.
4. Adjudicar la plaça amb dependència orgànica compartida entre l’Administració de Centre de l’Escola
d’Enginyeria i l’Administració de Centre de Veterinària, al senyora Alejandro López Español.
5. Adjudicar la plaça amb dependència orgànica compartida entre l’Administració de Centre d’Economia i
Empresa i l’Administració de Centre de Ciències de la Comunicació, a la senyora Maria del Mar Jorba
Escribano.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de
15 de novembre de 2017, per la qual es declara deserta la plaça de gestor/a d’afers acadèmics amb destinació
a la Gestió Acadèmica de Psicologia – Administració de Centre de Lletres i de Psicologia.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 15 de novembre de 2017, per la qual s’adapta el nomenament del senyor Antoni Garcia Borrás,
que ocupa la plaça L06071, com a cap de l’Àrea de Personal Acadèmic i de Nòmines.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 15 de novembre de 2017, per la qual s’adapta el nomenament del senyor Gerard Basachs Cortina,
descrit provisionalment a la plaça F01227, de secretari/ària de direcció, de l’Àrea de Personal Acadèmic i de
Nòmines.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 15 de novembre de 2017, per la qual s’adapta el nomenament de data 2 d’octubre de 2017, de la
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senyora Míriam Moreno Fernández, adscrita provisionalment a la Unitat de Personal Acadèmic – Àrea de Personal
Acadèmic i de Nòmines.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 15 de novembre de 2017, per la qual s’adapta el nomenament de data 22 d’octubre de 2017, del
senyor Albert Solás Molina, adscrit provisionalment a la Unitat de Nòmines – Àrea de Personal Acadèmic i de
Nòmines.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 15 de novembre de 2017, per la qual s’adapta el nomenament del senyor César Gómez Vázquez,
que ocupa la plaça F01241, administratiu/iva a la Unitat de Personal Acadèmic – Àrea de Personal Acadèmic i de
Nòmines.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 15 de novembre de 2017, per la qual s’adapta el nomenament de data 15 de gener de 2010, del
senyor Carles Pélaez Membrado, adscrit provisionalment a la Unitat de Nòmines – Àrea de Personal Acadèmic i de
Nòmines.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 15 de novembre de 2017, per la qual s’adapta el nomenament de data 7 de gener de 2014, de la
senyora Maria Francesa Vigatà Sabaté, adscrita provisionalment a la Unitat de Personal Acadèmic – Àrea de
Personal Acadèmic i de Nòmines.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 15 de novembre de 2017, per la qual s’adapta el nomenament del senyor Rafael Perera Astals, que
ocupa la plaça F01247, gestor/a, a la Unitat Tècnica – Àrea de Personal Acadèmic i de Nòmines.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 15 de novembre de 2017, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora Maria Victòria Ciriano
Nogales, que ocupa la plaça F03229, administratiu/iva responsable, a la Unitat Tècnica – Àrea de Personal
Acadèmic i de Nòmines.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 15 de novembre de 2017, per la qual s’adapta el nomenament del senyor Jordi Alfonso Quintana,
que ocupa la plaça F05757, administratiu/iva, a la Unitat Tècnica – Àrea de Personal Acadèmic i de Nòmines.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 15 de novembre de 2017, per la qual s’adapta el nomenament del senyor Jaume Paris Sánchez,
que ocupa la plaça F05323, administratiu/iva, a la Unitat de Personal Acadèmic – Àrea de Personal Acadèmic i de
Nòmines.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 15 de novembre de 2017, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora Teresa Formatger Nin,
que ocupa la plaça F01195, a la Unitat de Personal Acadèmic – Àrea de Personal Acadèmic i de Nòmines.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 15 de novembre de 2017, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora Maria Dolores Gimeno
Real, adscrita provisionalment a la Unitat de Direcció – Àrea de Personal Acadèmic i de Nòmines.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 15 de novembre de 2017, per la qual s’adapta el nomenament de data 1 d’octubre de 2017, de la
senyora Patricia Maria García del Pino, adscrita provisionalment a la Unitat de Personal Acadèmic – Àrea de
Personal Acadèmic i de Nòmines.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 15 de novembre de 2017, per la qual s’adapta el nomenament del senyor August García Albero,
adscrit a la plaça F01237, a la Unitat de Personal Acadèmic – Àrea de Personal Acadèmic i de Nòmines.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 15 de novembre de 2017, per la qual s’adapta el nomenament de data 15 de gener de 2010, de la
senyora Pilar Pacios Pujado, adscrita provisionalment a la Unitat de Nòmines – Àrea de Personal Acadèmic i de
Nòmines.
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Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 15 de novembre de 2017, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora Rosario García Piñero,
que ocupa la plaça F01245, administratiu/iva especialista, a la Unitat de Nòmines – Àrea de Personal Acadèmic i
de Nòmines.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 15 de novembre de 2017, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora Idoia Timoner
Almiñana, que ocupa la plaça F04833, administratiu/iva, a la Unitat de Personal Acadèmic – Àrea de Personal
Acadèmic i de Nòmines.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 15 de novembre de 2017, per la qual s’adapta el nomenament del senyor Rafael Arroyo Arévalo,
adscrit provisionalment a la plaça FP01251, gestor/a, a la Unitat de Nòmines – Àrea de Personal Acadèmic i de
Nòmines.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 15 de novembre de 2017, per la qual s’adapta el nomenament de data 17 d’octubre de 2014, de la
senyora Eva Fernández Díaz, adscrita provisionalment a la Unitat de Nòmines – Àrea de Personal Acadèmic i de
Nòmines.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 15 de novembre de 2017, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora Carina Leiva Traver,
que ocupa la plaça F02631, administratiu/iva especialista, a la Unitat de Personal Acadèmic – Àrea de Personal
Acadèmic i de Nòmines.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 15 de novembre de 2017, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora Ana Antonia Medina
Gómez, adscrita provisionalment a la plaça FPP1243, gestor/a, a la Unitat Tècnica – Àrea de Personal Acadèmic i
de Nòmines.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 15 de novembre de 2017, per la qual s’adapta el nomenament del senyor Jesús Moreta Rico, que
ocupa la plaça F06723, com a responsable de Recursos Humans, a la Unitat de Direcció – Àrea de Personal
Acadèmic i de Nòmines.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 15 de novembre de 2017, per la qual s’adapta el nomenament de data 4 d’abril de 2011, del
senyor Francisco Javier Rodríguez Fernández, adscrit provisionalment a la Unitat de Nòmines – Àrea de Personal
Acadèmic i de Nòmines.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 15 de novembre de 2017, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora Esther Alberich
Angulo, que ocupa la plaça L05755, tècnic superior laboral, a la Unitat Tècnica – Àrea de Personal Acadèmic i de
Nòmines.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 15 de novembre de 2017, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora Purificació Perona
Robles, que ocupa la plaça F01199, administratiu/iva responsable, a la Unitat de Personal Acadèmic – Àrea de
Personal Acadèmic i de Nòmines.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 15 de novembre de 2017, per la qual s’adapta el nomenament de data 28 de juny de 2011, del
senyor Samuel Duran García, adscrit provisionalment a la Unitat de Nòmines – Àrea de Personal Acadèmic i de
Nòmines.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 15 de novembre de 2017, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora Maria Josep
Santasusagna Allué, que ocupa la plaça F01235, administratiu/iva especialista, a la Unitat de Personal Acadèmic –
àrea de Personal Acadèmic i de Nòmines.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 15 de novembre de 2017, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora M. Ángeles Arco
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Barroso, que ocupa la plaça F01231, gestor/a, a la Unitat de Personal Acadèmic – Àrea de Personal Acadèmic i de
Nòmines.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 15 de novembre de 2017, per la qual s’adapta el nomenament de data 1 de setembre de 2009, del
senyor Antonio Momboise Fernández, adscrit provisionalment a la Unitat de Personal Acadèmic – Àrea de Personal
Acadèmic i de Nòmines.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 15 de novembre de 2017, per la qual s’adapta el nomenament de data 13 de febrer de 2017, del
senyor Enrique Molina Ramírez, adscrit provisionalment a la Unitat de Nòmines – Àrea de Personal Acadèmic i de
Nòmines.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 15 de novembre de 2017, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora Alicia Borrego
Sánchez, que ocupa la plaça F04831, administratiu/iva, a la Unitat de Personal Acadèmic – Àrea de Personal
Acadèmic i de Nòmines.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 15 de novembre de 2017, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora M. Carmen Trigueros
Molina, que ocupa la plaça F01239, gestor/a, a la Unitat de Personal Acadèmic – Àrea de Personal Acadèmic i de
Nòmines.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 15 de novembre de 2017, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora m. Dolors Nebrera
Altimira, que ocupa la plaça F01233, administratiu/iva especialista, a la Unitat de Personal Acadèmic – Àrea de
Personal Acadèmic i de Nòmines.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 16 de novembre de 2017, per la qual es deixa sense efectes la resolució d’encàrrec de gestió, de
data 28 de febrer de 2017, de la senyora Núria Balbuena Galbarro.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de
16 de novembre de 2017, per la qual es resol la convocatòria de concurs específic per a la provisió de 3 places
de gestor/a de programació docent, segons es detalla:
1. Adjudicar la plaça amb destinació a la Gestió Acadèmica de Ciències de l’Educació – Administració de
Centre de Ciències de l’Educació i de Traducció i d’Interpretació, al senyor Jordi Badosa Ortuño.
2. Adjudicar la plaça amb destinació a la Gestió Acadèmica de l’Administració de Centre de Medicina a la
senyora Montserrat Garvín Carmona.
3. Declarar deserta la plaça amb destinació a la Gestió Acadèmica de Ciències – Administració de Centre de
Ciències i de Biociències.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de
16 de novembre de 2017, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Ana María Escañuela
Barradas per ocupar la plaça F02445, gestor/a de col·leccions, amb destinació a la Biblioteca d’Humanitats –
Administració de Centre de Lletres i Psicologia.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de
21 de novembre de 2017, per la qual s’adscriu, amb caràcter provisional, al senyor José Miguel Nanclares
Correa a l’SLiPI de la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 21 de novembre de 2017, per la qual es corregeix una errada en el text de la resolució de 21 de
novembre de 2017, per la qual s’encarrega, amb caràcter provisional, a la senyora Noemí Mirón Frias, funcionària
de l’escala de gestió, les funcions per acumulació tasques de la Unitat Docent del Parc Salut Mar – Administració
de Centre de Medicina, fins que s’incorpori la titular de la plaça, detallant la següent modificació:
On diu: “Aplicar a la senyora Noemí Mirón Frias, el 50% del sou i del complement de destinació, per un
import de 760, 23 euros bruts mensuals, amb efectes del dia 22 d’octubre de 2017 i fins el 31 d’octubre de
2017”
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Ha de dir: “Aplicar a la senyora Noemí Mirón Frias, el 50% del sou i del complement de destinació, per un
import de 760, 23 euros bruts mensuals, amb efectes del dia 22 d’octubre de 2017 i fins que s’incorpori la
titular de la plaça”
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de
23 de novembre de 2017, per la qual es reassigna i adjudica la plaça de gestor/a de qualitat amb dependència
orgànica de l’Administració de Centre de Ciències i de Biociències a la senyora Maria del Mar Jorba Escribano.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de
27 de novembre de 2017, per la qual s’extingeix el contracte de treball del senyor Francisco García Rodríguez,
amb efectes del dia 23 de novembre de 2017.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de
27 de novembre de 2017, per la qual s’extingeix el contracte de treball del senyor Juan Antonio Martínez
Barrios, amb efectes del dia 27 de novembre de 2017.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de
29 de novembre de 2017, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Anna Maria Florensa Farré
per ocupar la plaça F06425, gestor/a de col·leccions, amb destinació a la Biblioteca de Ciència i Tecnologia –
Administració de Centre de Ciències i de Biociències.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de
29 de novembre de 2017, per la qual es determina la finalització de la permanència en el servei actiu del senyor
José María Gallardo Roldán, amb efectes del dia 1 de desembre de 2017.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de
29 de novembre de 2017, per la qual s’encarrega, amb caràcter provisional, les funcions i les responsabilitats
de cap de grup de vigilants al senyor Juan Antonio Vega Rodríguez, amb efectes del dia 1 de desembre de 2017
fins el dia 31 de desembre de 2017.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de
30 de novembre de 2017, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora M. Catalina Gallego
González per ocupar la plaça F01423, gestor/a acadèmic/a, amb destinació a la Gestió Acadèmica de
l’Administració de Centre de Medicina.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de
30 de novembre de 2017, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Montserrat Garvín
Carmona per ocupar la plaça F01433, gestor/a de programació docent, amb destinació a la Gestió Acadèmica de
l’Administració de Centre de Medicina.
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