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

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

Punt 1. Aprovació de l'acta de la darrera sessió.
Acord 001/2018, de 23 de gener de 2018 , Comissió d'Afers Acadèmics

ACORDS
Aprovar l'acta de la sessió de 19 de desembre de 2017
Punt 3.1. Informació sobre nous cursos d'especialització.
Acord 002/2018, de 23 de gener de 2018 , 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
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.
Punt 4.1. Creació de títols de grau.
Acord 003/2018, de 23 de gener de 2018 , Comissió d'Afers Acadèmics
Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat de creació de títols de grau que ha estat
presentada pel centre corresponent.
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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 el que disposa el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments
universitaris oficials.
Vist l’article 226 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat
amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011 i les seves posteriors
modificacions, sobre la creació i modificació de títols de màster universitari.
Vist l'article 12.4.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 26 de gener de 2017, pel que fa a les
competències de la Comissió d'Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que haurà
d'aprovar el Consell de Govern sobre creació d'ensenyaments i títols de segon cicle.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
PRIMER.- Informar favorablement la creació del títols de grau.
SEGON.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació.
Punt 4.2. Aprovació de memòries de grau.
Acord 004/2018, de 23 de gener de 2018 , Comissió d'Afers Acadèmics
Vista la proposta de memòria de màster universitari presentada pel centre corresponent, i després de revisada la
documentació justificativa corresponent que acredita que la proposta reuneix els requisits exigits per a la seva
aprovació.
Atesa la necessitat d’implementar la proposta que es presenta per tal de satisfer la demanda d’aquests estudis.
Vist l'article 15 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments
universitaris oficials, que estableix les directrius per a l’elaboració dels plans d’estudis conduents a l’obtenció del
títol de grau.
Vist l'article 12.3.a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 26 de gener de 2017, pel que fa a les
competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon, per delegació del Consell de
Govern, l’aprovació dels plans d’estudis dels estudis de segon cicle que condueixen a l’obtenció de títols oficials i
de títols propis i informar-ne el Consell Social, així com aprovar les modificacions derivades de la seva l’aplicació.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, condicionat a l’aprovació del títol corresponent pels òrgans
competents:
• Bioinformàtica
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.
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Punt 4.3. Modificació de memòries de grau.
Acord 005/2018, de 23 de gener de 2018 , Comissió d'Afers Acadèmics
Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat de modificació de memòries de títols de
grau que han estat presentades pels centres corresponents.
Atès la necessitat de modificar les memòries de títols de grau que es presenten, per tal d’adequar-la a les
necessitats actuals.
Vist l’article 28 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments
universitaris oficials, i les seves posteriors modificacions, que regula la modificació dels plans d’estudis conduents
a l’obtenció de títols oficials ja verificats.
Vist l'article 12.3 a) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de
la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 26 de gener de 2017, pel que fa a les
competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon, per delegació del Consell de
Govern, l’aprovació dels plans d’estudis dels estudis de grau que condueixen a l’obtenció de títols oficials i de títols
propis i informar-ne el Consell Social, així com aprovar les modificacions derivades de la seva l’aplicació.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la modificació de les memòries dels títols de grau
següents:
•
Disseny
•
Direcció hotelera
•
Estudis anglesos
•
Estudis clàssics
•
Estudis francesos
•
Estudis d’anglès i català
•
Estudis d’anglès i de clàssiques
•
Estudis d’anglès i espanyol
•
Estudis d’anglès i francès
•
Llengua i literatura espanyoles
•
Història
•
Història de l’art
•
Traducció i interpretació
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 fer-los efectius.
Punt 4.4. Modificació d’itineraris de simultaneïtat.
Acord 006/2018, de 23 de gener de 2018 , Comissió d'Afers Acadèmics
Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat de modificació d’ un itinerari de
simultaneïtat.
Atesa la necessitat d’aprovar la modificació 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.
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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 dels
següents estudis:
•

Grau de Dret i Grau de Relacions Laborals

SEGON.- Encarregar al vicerector Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i 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 fer-los efectius, garantint la seva difusió.
Punt 5.1. Modificació de memòries de màster universitari.
Acord 007/2018, de 23 de gener de 2018 , Comissió d'Afers Acadèmics
Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat de modificació d’una memòria de màster
universitari que ha estat presentada pel centre corresponent.
Atesa la necessitat de modificar la memòria del títol de màster universitari que es presenta, per tal d’adequar-la a
les necessitats actuals.
Vist l'article 28 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments
universitaris oficials, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, que regula la modificació dels plans
d’estudis conduents a l’obtenció de títols oficials ja verificats.
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 Comissions d'Afers Acadèmics, que estableix que li correspon aprovar els plans d’estudis
conduents a títols oficials, per delegació del Consell de Govern, i informar-ne al Consell Social.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la modificació de la memòria del títol de màster
universitari següent:
•
Drets sociolaborals
SEGON.- Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i 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 fer-los efectius.
Punt 6. Aprovació d’autoinformes d’acreditació: Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera,
Facultat de Ciències de la Comunicació, Facultat de Filosofia i Lletres i Facultat de Traducció i
d’Interpretació.
Acord 008/2018, de 23 de gener de 2018 , Comissió d'Afers Acadèmics
Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat, d’aprovació dels autoinforme per al
procés d’acreditació de les titulacions dels centres.
Atès que per a dur a terme aquest procés es requereix de l’elaboració d’un autoinforme per part del centre a
acreditar, i atès que tal com s’estableix en el procés definit per l’AQU, forma part de la documentació que s’ha de
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lliurar i que s’avalua per part d’una comissió externa, amb l’objectiu d’obtenir l’informe definitiu d’acreditació
favorable que permeti la continuïtat de la impartició de les titulacions.
Vist l’article 27 bis del Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments
universitaris oficials, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, que regula la renovació de l’acreditació
dels títols universitaris oficials.
Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 26 de gener de 2017, pel que fa a les
competències de la Comissió d’Afers Acadèmics.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

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

Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera
Facultat de Ciències de la Comunicació
Facultat de Filosofia i Lletres
Facultat de Traducció i d’Interpretació

SEGON.- Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i 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 fer-los efectius.
Punt 7.1. Aprovació de les places reservades per a la via d’accés mitjançant l’acreditació de
l’experiència laboral o professional als estudis de Grau.
Acord 009/2018, de 23 de gener de 2018 , Comissió d'Afers Acadèmics
Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat d'aprovació de l’oferta d’estudis i de places
per a l’accés a la universitat mitjançant l’acreditació de l’experiència laboral o professional per al curs acadèmic
2018-2019.
Vist l'article 16 del Reial Decret 412/2014, de 6 de juny, pel qual s’estableix la normativa bàsica dels procediments
d’admissió als ensenyaments universitaris de grau, el qual disposa que l’accés mitjançant l’acreditació
d’experiència laboral o professional es realitzarà respecte a uns ensenyaments concrets oferts per la universitat.
Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per l'acord del Consell de Govern de data 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 places per a l'accés als graus mitjançant l'acreditació de l'experiència laboral o
professional per al curs acadèmic 2018-2019. [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.
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Punt 7.2. Concessió de premis extraordinaris de titulació, per delegació del Consell de Govern.
Acord 010/2018, de 23 de gener de 2018 , 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.1.2. Comissió d’Economia i d’Organització
Punt 1. Aprovació de l’acta de la darrera sessió
Acord 001/2018, de 25 de gener de 2018 , Comissió d'Economia i d'Organització

ACORDS
Aprovar l'acta de la sessió de 27 de novembre de 2017.
Punt 3. Aprovació de la distribució de pressupost destinat a finançar la despesa per l’exercici de
càrrecs acadèmics de direcció i de gestió
Acord 002/2018, de 25 de gener de 2018 , Comissió d'Economia i d'Organització
Vist l’article 2 apartat 3 del Reial Decret 1086/1989, de 28 d’agost, sobre retribucions del professorat universitari
que regula el complement per l’exercici de càrrecs acadèmics.
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.
Vist que en data 5 de març de 2014 el Consell de Govern va aprovar la Normativa en Matèria de càrrecs
acadèmics de direcció i de gestió de la UAB i que va ser modificada per acords de Consell de Govern de 12 de juny
de 2014, de 19 de març de 2015 i 10 de març de 2016.
Vist el que disposa l’article 10 de la Normativa en Matèria de càrrecs acadèmics de direcció i de gestió de la UAB
pel que fa al finançament dels càrrecs acadèmics de direcció i de gestió.
Vist l'article 10, apartat 1, lletra a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell
de Govern de la UAB, segons la redacció donada per l’Acord de Consell de Govern de 26 de gener de 2017, pel
que fa a les competències de la Comissió d’Economia i d’Organització en matèria de gestió del pressupost.
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Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
PRIMER. Aprovar la proposta de distribució de pressupost destinat a finançar la despesa per l’exercici de càrrecs
acadèmics de direcció i de gestió el segons document que s’annexa, excepte pel que fa l’indicador del càlcul de
l’estructura variable de Facultats i Escoles relatiu al nombre d’alumnes de programes d’intercanvi homologats a
temps complet les dades del qual seran ratificades a la propera sessió de la comissió d’economia i organització.
[Document]
SEGON. Encarregar al vicerector d’Economia i de Campus l'execució i el seguiment d'aquests acords.
Punt 4. Aprovació de les modificacions de crèdit a 20 de desembre de 2017
Acord 003/2018, de 25 de gener de 2018 , Comissió d'Economia i d'Organització
Vista la proposta d’aprovació de les modificacions de crèdit de data 20 de desembre 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 de 2017, 14 de setembre de 2017, 27 d’octubre de 2017 i 27 de novembre de 2017.
Vistos els articles 210 i 211 dels Estatuts de la UAB que preveuen que la UAB té un pressupost anual, únic, públic i
equilibrat que conté tots els ingressos previsibles i la totalitat de les despeses estimades al llarg de l’exercici
econòmic i que el pressupost anirà acompanyat de les seves bases d’execució.
Vist l'article 6 de les Bases d’execució del pressupost 2017 que, pel que fa a les modificacions de crèdit, preveu
que són les alteracions de les partides pressupostàries aprovades inicialment, i que aquestes poden provenir de
transferències de crèdit entre diverses partides i articles, traspàs de crèdits entre diversos centres de cost i
traspàs de crèdit entre diversos centres de cost.
Vist l'article 10.1 lletra a) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de
Govern de la UAB, segons la redacció donada per l’Acord de Consell de Govern 26 de gener de 2017, pel que fa a
les competències de la Comissió d’Economia i d’Organització en matèria d’instruccions per al seguiment i la gestió
del pressupost.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
PRIMER. Aprovar les modificacions de crèdit en data 20 de desembre de 2018. [Document]
SEGON. Encarregar al gerent i a la vicegerent d’Economia l'execució i el seguiment d’aquests acords.
Punt 5. Relació dels contractes i pròrrogues pluriennals del segon semestre de 2017
Acord 004/2018, de 25 de gener de 2018 , Comissió d'Economia i d'Organització
Vistos els acords del Consell de Govern de 26 de gener de 2017 i de 13 de desembre 2017 mitjançant els quals
es va aprovar la simplificació del procediment d’aprovació de despeses pluriennals pel que fa a l’adjudicació de
contractes administratius fins a un import màxim de 200.000€.
Vista la relació de de les licitacions amb despesa pluriennal amb un pressupost base de licitació fins a 200.000€
(IVA exclòs) corresponents al segon semestre de 2017.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
PRIMER. Informar favorablement la relació de licitacions amb despesa pluriennal amb un pressupost base de
licitació fins a un import màxim de 200.000€ (IVA exclòs) corresponents al segon semestre de 2017.

Butlletí Oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona

BOUAB Núm. 158 - Gener / 2018

pàg. 9

SEGON. Elevar aquest a acords al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències.
TERCER. Encarregar al vicerector d’Economia i de Campus l'execució i el seguiment d’aquests acords.
Punt 6.2. Acord Marc pel material d’oficina
Acord 005/2018, de 25 de gener de 2018 , Comissió d'Economia i d'Organització
Vist el Certificat emès en data 28 de novembre de 2017 pel vicerector d’Economia i Campus d’existència de
crèdit suficient per atendre la despesa corresponent a la contractació de subministrament Consu- 14/2017Subministrament de material d’oficina 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 13 de desembre 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 subministrament de material
d’oficina i l’existència de crèdit suficient per atendre-la. [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.1.3. Comissió d’Investigació
[tornar a l’índex]

Punt 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
Acord 001/2018, de 22 de gener de 2018 , Comissió d'Investigació

ACORDS
Aprovació de l’acta de la sessió anterior, de data 01-12-2017
Punt 3. Proposta de resolució de la convocatòria Talent UAB
Acord 002/2018, de 22 de gener de 2018 , Comissió d'Investigació
Atès que en data 12 de juliol de 2017 el Consell de Govern va aprovar la Convocatòria d’ajuts Programa Talent de
5 places d’investigador ordinari (acord 58/2017) per la captació i la retenció de talent investigador per potenciar
les seves activitats de recerca en el conjunt dels àmbits de coneixement propis de la UAB (document 1).
Atès que el període de presentació de candidatures va ser del 24 de juliol al 25 de setembre de 2017.
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Vists els criteris d’adjudicació seguits per la comissió avaluadora designada a l’efecte, s’eleva a la Comissió
d’investigació la llista prioritzada dels candidats annexa com a document 2.
Vist l’apartat primer de les bases de la convocatòria pel qual s’estableix que l’òrgan competent per resoldre la
convocatòria correspon a la Comissió d’Investigació i l’article 16.1.a) de la normativa de creació, composició i
funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, segons redacció de 14 de juliol de 2016, en virtut de
les quals correspon a la Comissió d’Investigació aprovar i resoldre les convocatòries d’ajuts de recerca.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
PRIMER.- Resoldre provisionalment la convocatòria d’ajuts Programa Talent de 5 places d’investigador ordinari
aprovant la llista prioritzada de candidatures. [Document]
SEGON.- Publicar la present resolució i obrir el corresponent tràmit d’al·legacions previstes a les bases de la
convocatòria.
TERCER.- Encarregar a la Vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment d’aquests acords.
QUART.- Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.
Punt 5. Altes i baixes d’instituts propis i dels CER.
Acord 003/2018, de 22 de gener de 2018 , Comissió d'Investigació
Vista la proposta del vicerector de Recerca i de Transferència de Coneixements on proposa la modificació
d’adscripció d’activitat investigadora de personal acadèmic a CERS/Instituts.
Atès que es vol modificar les adscripcions d’alguns investigadors, d’acord amb el llistat que s’adjunta com a
document 1.
Vist l’article 23.2 del text refós de la normativa en matèria d’investigació de la UAB, aprovat per acord del Consell
de Govern de data 19 de març de 2015, segons els quals, l’adscripció de la recerca del personal acadèmic d’un
departament de la UAB a una estructura de recerca pròpia haurà de ser informada favorablement per la Comissió
d’Investigació de la UAB, i serà autoritzada mitjançant resolució del vicerector competent en matèria de recerca.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
PRIMER.- Informar favorablement les modificacions d’adscripció de la recerca de personal investigador de la UAB en
els CERS/Instituts recollits en el quadre:
Sol·licitant

Sheila González
Motos
Reyes Pla soler
Alicia subires Orenes
Anna
ZamoraViladomiu

Tipus vinculació

investigadora
posdoctoral
Catedràtica
universitat
investigadora
posdoctoral
investigadora
posdoctoral

Sol·licitant
Núriaa Barba Bosch
Jaume Ferrer Lalanza
Antonio Luis Florido Torres

Departament /
Centre d’Estudis i
de Recerca
- ORIGEN-

Centre
d'Estudis i de
Recerca /
Departament
- DESTÍ-

Adscripció
recerca anterior a
la sol·licitud

Origen

Destí

Proposta de
modificació
d’adscripció
d’acord amb la
sol·licitud
Origen
Destí

Sociologia

IGOP

100

0

50

50

Ciència animal i
dels Aliments
Ciència animal i
dels Aliments
Ciència animal i
dels Aliments

CIRTTA

100

0

0

100

CIRTTA

100

0

0

100

CIRTTA

100

0

0

100

Noem del institut
Institut de Neurociències
Institut de Neurociències
Institut de Neurociències

Situació que es sol·licita
Baixa nov. 2017.
Baixa nov. 2017.
Alta març 2017 – Tec.
Especialista- 100%.
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Guillermo García Alias

Institut de Neurociències

Oscar Recasens López

Institut de Neurociències

Kelsey Montgomery

Institut de Neurociències

Africa Flores de los Heros

Institut de Neurociències

Adrián Ricarte Marín

Institut de Neurociències

David Romero Guitart

Institut de Neurociències

Arnaldo Parra Damas

Institut de Neurociències

Anna Escrig Montfort
Miriam Javier Torrent
Olaya Fernandez Gayol

Institut de Neurociències
Institut de Neurociències
Institut de Neurociències

Irene Bolea Tomás

Institut de Neurociències

Patrizia Bianchi

Institut de Neurociències

Alta gener 2018 –Investigador
Ramón i Caja- 50%.
Alta maig 2017 – Tècnic
especialista – 100%.
Alta juny 2017 –tècnica mijtà100%.
Alta Desembre 2017 – Postdoc
Juan de la Cierva- 100%.
Alta Desembre 2017 – Predoc –
100%.
Alta Desembre 2017 – Tècnic
superior – 100%.
Alta Desembre 2017 – Postdoc100%.
Alta 2017 – Predoc- 100%.
Alta 2017 – Predoc- 100%.
Alta 2017 – Tècnic especialista100%.
Alta juny 2017 – Postdoc Juan de
la Cierva- 100%.
Alta juny 2017 – Postdoc- 100%.

SEGON.- Comunicar el presents acords al vicerector de Recerca i de Transferència de Coneixements i elevar les
actuacions a aquest perquè emeti la corresponent resolució i la notifiqui als interessats i òrgans escaients.
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries
per a fer-los efectius.

I.1.4. Comissió de Personal Acadèmic
[tornar a l’índex]

Punt 1. Convocatòria dels concursos públics per a l’accés a places de catedràtics dels cossos docents
universitaris per mèrits rellevants.
Acord 001/2018, de 10 de gener de 2018 , Comissió de Personal Acadèmic
Vist l’article 62 i següents de la Llei Orgànica d’Universitats que regula els concursos del personal dels cossos
docents.
Vist l’article 140 i següents dels Estatuts de la UAB que regulen la provisió de places de catedràtic, agregat i
col·laborador permanent.
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
13 de desembre 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.
Vista la relació definitiva de les places de de catedràtic per mèrits especialment rellevants, de conformitat amb el
model de priorització de places de catedràtic aprovat pel Consell de Govern de 4 de maig de 2017.
Vist l’article 18.2 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, aprovada per Acord de Consell de Govern de 14 de març de 2013, que regula que correspon a la Comissió
de Personal Acadèmic, per delegació del Consell de Govern, aprovar les convocatòries per a la provisió de places
de funcionaris dels cossos docents i del personal acadèmic contractat.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Personal Acadèmic,
Comissió de Personal Acadèmic de la UAB, ha adoptat els següents

la
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ACORDS
Primer.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la convocatòria dels concursos públics per a l’accés a places
de catedràtics dels cossos docents universitaris per mèrits rellevants.[Document]
Segon.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l’execució i el seguiment d’aquest acord.
Punt 2. Convocatòria dels concursos públics per a l’accés a places de catedràtics en règim de contracte
laboral per mèrits rellevants.
Acord 002/2018, de 10 de gener de 2018 , Comissió de Personal Acadèmic
Vist l’article 48 de la Llei Orgànica d’Universitats que preveu que les Universitats podran contractar personal
docent i investigador en règim laboral, a través de les modalitats de contractació laboral específiques previstes a
aquesta llei i que en els termes de la pròpia llei i en el marc de les seves competències les Comunitats Autònomes
establiran el règim del personal docent i investigador contractat.
Vistos els articles 44,1, 46 i 47 de la Llei d’Universitats de Catalunya que regulen els requisits del professorat
catedràtic.
Vist l’article 140 i següents dels Estatuts de la UAB que regulen la provisió de places de catedràtic, agregat i
col·laborador permanent.
Vistos els articles 33 i següents del Reglament de Personal Acadèmic aprovat per acord del Consell de Govern de
la Universitat Autònoma de Barcelona de 17 de novembre de 2010 i modificada en diverses ocasions i la darrera el
13 de desembre del 2017.
Vista l’oferta pública d’ocupació de l’any 2017 aprovada per Consell de Govern en data 12 de juliol de 2017 i
publicada en el DOGC de 22 d’agost de 2017.
Vista la relació definitiva de les places de catedràtic laboral, de reserva per mèrits especialment rellevants, de
conformitat amb el model de priorització de places de catedràtic laboral aprovat pel Consell de Govern de 4 de
maig de 2017.
Vist l’article 18.2 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, aprovada per Acord de Consell de Govern de 14 de març de 2013, que regula que correspon a la Comissió
de Personal Acadèmic, per delegació del Consell de Govern, aprovar les convocatòries per a la provisió de places
de funcionaris dels cossos docents i del personal acadèmic contractat.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Personal Acadèmic, la Comissió
de Personal Acadèmic de la UAB, ha adoptat els següents

ACORDS
Primer.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la convocatòria dels concursos públics per a l’accés a places
de catedràtics en règim laboral per mèrits rellevants.[Document]
Segon.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l’execució i el seguiment d’aquest acord.
Punt 3. Convocatòria de concurs públic per a l’accés a places de professorat agregat en règim de
contracte laboral destinat a personal investigador doctor que hagi finalitzat el Programa Ramon y Cajal
i hagi obtingut el certificat I3, per mèrits rellevants.
Acord 003/2018, de 10 de gener de 2018 , Comissió de Personal Acadèmic
Vist l’article 48 de la Llei Orgànica d’Universitats que preveu que les Universitats podran contractar personal
docent i investigador en règim laboral, a través de les modalitats de contractació laboral específiques previstes a
aquesta llei i que en els termes de la pròpia llei i en el marc de les seves competències les Comunitats Autònomes
establiran el règim del personal docent i investigador contractat.
Vistos els articles 44,1 i 46 de la Llei d’Universitats de Catalunya que regulen els requisits del professorat agregat.
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Vist l’article 140 i següents dels Estatuts de la UAB que regulen la provisió de places de catedràtic, agregat i
col·laborador permanent.
Vistos els articles 33 i següents del Reglament de Personal Acadèmic aprovat per acord del Consell de Govern de
la Universitat Autònoma de Barcelona de 17 de novembre de 2010 i modificada en diverses ocasions i la darrera el
4 de maig del 2017.
Vista l’oferta pública d’ocupació de l’any 2017 aprovada per Consell de Govern en data 12 de juliol de 2017 i
publicada en el DOGC de 22 d’agost de 2017.
Vista la relació definitiva de les places de professorat agregat, destinades a investigadors que hagin finalitzat el
Programa Ramón y Cajal i que hagin obtingut el certificat I3, aprovades a l'oferta d'ocupació pública de places de
personal docent i investigador per l'any 2017, de reserva per mèrits especialment rellevants, de conformitat amb
el model de priorització de places d’agregat aprovat pel Consell de Govern de 4 de maig 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 concurs públic per a l’accés de
professorat agregat en règim de contracte laboral destinat a personal investigador doctor que hagi finalitzat el
Programa Ramon y Cajal i hagi obtingut el certificat I3, per mèrits rellevants.[Document]
Segon.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l’execució i el seguiment d’aquest acord.
Punt 4. Convocatòria dels concursos públics per a l’accés a places de professorat agregat per mèrits
rellevants.
Acord 004/2018, de 10 de gener de 2018 , Comissió de Personal Acadèmic
Vist l’article 48 de la Llei Orgànica d’Universitats que preveu que les Universitats podran contractar personal
docent i investigador en règim laboral, a través de les modalitats de contractació laboral específiques previstes a
aquesta llei i que en els termes de la pròpia llei i en el marc de les seves competències les Comunitats Autònomes
establiran el règim del personal docent i investigador contractat.
Vistos els articles 44,1 i 46 de la Llei d’Universitats de Catalunya que regulen els requisits del professorat agregat.
Vist l’article 140 i següents dels Estatuts de la UAB que regulen la provisió de places de catedràtic, agregat i
col·laborador permanent.
Vistos els articles 33 i següents del Reglament de Personal Acadèmic aprovat per acord del Consell de Govern de
la Universitat Autònoma de Barcelona de 17 de novembre de 2010 i modificada en diverses ocasions i la darrera el
13 de desembre 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.
Vista la relació definitiva de les places de professorat agregat, aprovades a l'oferta d'ocupació pública de places de
personal docent i investigador per l'any 2017, de reserva per mèrits especialment rellevants, de conformitat amb
el model de priorització de places d’agregat aprovat pel Consell de Govern de 4 de maig 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.
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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 concursos públics per a l’accés a places
de professorat agregat per mèrits rellevants. [Document]
Segon.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l’execució i el seguiment d’aquest acord.
Punt 5. Annex a la convocatòria de concursos per a la contractació de nou personal docent i
investigador per al curs 2017-2018.
Acord 005/2018, de 10 de gener de 2018 , 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
13 de desembre del 2017.
Vist l’article 45 i següents de la Llei d’Universitats de Catalunya que regulen els requisits del professorat
contractat.
Vistos els articles 16 i 17 del conveni col·lectiu per al personal docent i investigador de les universitats públiques
catalanes de 21 de desembre de 2006, publicat en el DOGC de 14 de febrer de 2007.
Vist 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.
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, les places a convocar, el perfil, els membres de la comissió
avaluadora i el calendari de la convocatòria de concursos per a la contractació de nou personal docent i
investigador per al curs 2017-2018. [Document]
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Segon.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l’execució i el seguiment d’aquest acord.
Punt 1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
Acord 006/2018, de 24 de gener de 2018 , Comissió de Personal Acadèmic

ACORDS

Aprovació de les actes de 27 de novembre de 2017 i de 10 de gener de 2018.
Punt 4. Actualització del document “Reconeixement d’altres activitats docents”
Acord 007/2018, de 24 de gener de 2018 , Comissió de Personal Acadèmic
Vist el document de reconeixement per docència de grau impartida en anglès, per participació en el Programa
Argó, per preparació i impartició de MOOC i pel Programa Universitat a l’abast aprovat per la Comissió de Personal
Acadèmic en data 26 d’abril de 2017.
Atès que és voluntat de la Universitat modificar els reconeixements atorgats en les diverses modalitats de les
activitats.
Vista la proposta de reconeixement d’altres activitats docents que consta a l’annex adjunt.
Vist l'article 18.1 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, pel que fa a les competències de la Comissió de Personal Acadèmic.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
PRIMER.- Aprovar la modificació del document de reconeixement d’altres activitats docents. [Document]
SEGON.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d’aquests acords.
Punt 5. Informació i aprovació de la convocatòria d’avaluació de l’activitat docent del professorat de la
UAB per optar a la retribució addicional del tram docent autonòmic per períodes vençuts fins el
31/12/2017.
Acord 008/2018, de 24 de gener de 2018 , Comissió de Personal Acadèmic
Vistos els articles 33, 55 i 69 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats que contenen les
disposicions relatives a l’avaluació del professorat i les seves retribucions i l’article 72 de la Llei 1/2003, de 19 de
febrer, d'Universitats de Catalunya, que regula les retribucions addicionals.
Vistes les funcions de l’Agència per a la Qualitat dels Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya), que per
encàrrec del Departament responsable d’universitats, elabora el marc per a un model d’avaluació docent de les
universitats públiques catalanes, a partir del qual cada Universitat ha d’elaborar un manual propi d’avaluació
docent del professorat.
Vist l'article 5 de la Guia d’Avaluació de l’Activitat docent del professorat de la UAB, aprovada per l’acord de la
Comissió de Personal Acadèmic de 23 de març de 2017 que preveu que la Comissió de Personal Acadèmic es
agent de l’avaluació i li correspon l’avaluació de l’activitat docent del professorat.
Vist l'article 18.1 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a les
competències de la Comissió de Personal Acadèmic pel que fa a l’avaluació del personal acadèmic.
Atès que en la sessió s’informarà sobre la regulació d’AQU Catalunya de la convocatòria per al professorat
funcionari i contractat (http://www.aqu.cat/doc/doc_86111002_1.pdf) i es presenta la convocatòria.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
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ACORDS
PRIMER.- Aprovar la convocatòria d’avaluació de l’activitat docent per optar a la retribució addicional del tram de
docència autonòmic pel professorat funcionari i contractat de la UAB. [Document]
SEGON.- Encarregar al vicerector de Programació Acadèmic i Qualitat l’execució i el seguiment d’aquests acords.
Punt 6. Assumptes de tràmit
Acord 009/2018, de 24 de gener de 2018 , 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.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Personal Acadèmic, es presenta
a la Comissió de Personal Acadèmic de la UAB la relació de col·laboradors de docència o de recerca nomenats
durant els mesos de novembre i desembre de 2017.

ACORDS
PRIMER.- Donar-se per assabentats del reconeixement com a col·laboradors docents en les diverses modalitats
previstes al Reglament de Personal Acadèmic dels professionals. [Document]
SEGON.- Encarregar al vicerector de Recerca i de Transferència l’execució i el seguiment d’aquests acords.

I.1.5. Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística
Punt 1. Aprovació de l'acta de la darrera sessió.
Acord 001/2018, de 29 de gener de 2018 , Comissió de Relacions Internacionals i de Política
Lingüística

ACORDS
Aprovar l'acta de la sessió de 19 d'octubre de 2017
Punt 3. Presentació de la Memòria d’actuacions del Pla de Llengües del 2017.
Acord 002/2018, de 29 de gener de 2018 , Comissió de Relacions Internacionals i de Política
Lingüística
Vista la proposta del vicerector de Relacions Internacionals de presentar la memòria d'actuacions del Pla de
Llengües del 2017.
Atès que la Universitat Autònoma de Barcelona disposa d’un Pla de llengües per al període 2016-2020, aprovat pel
Consell de Govern el 23 de novembre del 2015 (annex 1).
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Atès que el Pla de llengües de la UAB es desplega en unes actuacions anuals, i que les actuacions per a l’any 2017
van ser aprovades per la Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística en la sessió del 23 de gener
del 2017 (annex 2).
Atès que convé que la Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística estigui assabentada del
desenvolupament de les actuacions anuals del Pla de llengües de la UAB.
Vist l'article 20 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 Relacions Internacionals i de Política Lingüística, que estableix que li correspon
aplicar el Pla de llengües de la UAB (art. 20 f).
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
PRIMER.- Donar-se per assabentada del desenvolupament de les actuacions del Pla de llengües de la UAB per al
2017. [Document]
SEGON.- Encarregar al vicerector de Relacions Internacionals l'execució i el seguiment d’aquests acords.
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent competent en matèria de política lingüística, per tal que
porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.
Punt 4. Presentació i aprovació, si escau, de les actuacions del Pla de Llengües per al 2018.
Acord 003/2018, de 29 de gener de 2018 , Comissió de Relacions Internacionals i de Política
Lingüística
Vista la proposta del vicerector de Relacions Internacionals de presentar les actuacions del Pla de llengües per al
2018.
Atès que la Universitat Autònoma de Barcelona disposa d’un Pla de llengües per al període 2016-2020, aprovat pel
Consell de Govern el 23 de novembre del 2015.
Atès que el Pla de llengües de la UAB es desplega en unes actuacions anuals.
Vist l'article 20 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 Relacions Internacionals i de Política Lingüística, que estableix que li correspon
aplicar el Pla de llengües de la UAB (art. 20 f).
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
PRIMER.- Aprovar les actuacions del Pla de llengües per a l’any 2018, que es recullen a l’annex, les quals estan
subjectes a la disponibilitat pressupostària prevista al pressupost de la UAB.[Document]
SEGON.- Encarregar al vicerector de Relacions Internacionals l'execució i el seguiment d’aquests acords.
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent competent en matèria de política lingüística, per tal que
porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.
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Punt 5. Presentació i aprovació, si escau, de les bases de les convocatòries d’ajuts del Pla de Llengües
per al 2018.
Acord 004/2018, de 29 de gener de 2018 , Comissió de Relacions Internacionals i de Política
Lingüística
Vista la proposta del vicerector de Relacions Internacionals de presentar les bases de les convocatòries d'ajuts del
Pla de llengües per a l'any 2018.
Atès que la Universitat Autònoma de Barcelona disposa d’un Pla de llengües per al període 2016-2020, aprovat pel
Consell de Govern el 23 de novembre del 2015.
Atès que el Pla de llengües de la UAB es desplega en unes actuacions anuals.
Atès que entre les actuacions per al 2018 hi ha les convocatòries d’ajuts següents:
1) convocatòria d'ajuts al personal acadèmic de la UAB per a l'aprenentatge d'idiomes
2) convocatòria d'ajuts del Programa AIDA: ajuts per a la intensificació de la docència en anglès
3) convocatòria d'ajuts UAB per a la correcció de materials docents en anglès i en català
4) convocatòria d’ajuts per a l’aprenentatge de llengües per a estudiants que fan pràctiques curriculars a
l’estranger
5) convocatòria d’ajuts per a l’organització de congressos i jornades sobre la gestió del multilingüisme en
l’educació
Vist l'article 20 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 Relacions Internacionals i de Política Lingüística, que estableix que li correspon
aplicar el Pla de llengües de la UAB (art. 20 f) i aprovar i resoldre les convocatòries d’ajuts per a fomentar l’ús de
la llengua catalana (art. 20 g).
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
PRIMER.- Aprovar les bases de les convocatòries d’ajuts del Pla de llengües per a l’any 2018, que es recullen en
els annexos 1, 2, 3, 4 i 5, les quals estan subjectes a la disponibilitat pressupostària prevista al pressupost de la
UAB. [Document]
SEGON.- Encarregar al vicerector de Relacions Internacionals l'execució i el seguiment d’aquests acords.
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent competent en matèria de política lingüística, per tal que
porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.
Punt 6. Aprovació de la Convocatòria del Programa DRAC 2018.
Acord 005/2018, de 29 de gener de 2018 , Comissió de Relacions Internacionals i de Política
Lingüística
Vistes les propostes del vicerector de Relacions Internacionals de diferents convocatòries d’ajuts per a la mobilitat.
Vist que aquest programa DRAC té l’objectiu d’impulsar la mobilitat de tota la comunitat universitària de la Xarxa
Vives, mitjançant l’atorgament d’ajuts, i que la Xarxa Vives d’Universitats (XVU) és una associació d'universitats
sense ànim de lucre que potencia les relacions entre les institucions universitàries de Catalunya, el País Valencià,
les Illes Balears, Catalunya Nord i Andorra i també d'altres territoris amb vincles geogràfics, històrics, culturals i
lingüístics comuns, per tal de crear un espai universitari que permeti coordinar la docència, la recerca i les
activitats culturals i potenciar la utilització i la normalització de la llengua pròpia.
Vist l’article 180 dels Estatuts de la UAB, segons el qual la Universitat, d’acord amb la normativa vigent i amb les
disponibilitats pressupostàries, pot establir ajuts per a l’estudi.
Vistos als articles 19 i 20 de la normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de
Govern de la UAB, aprovada per acord del Govern de 15 de juliol de 2009, i modificada pels acords del mateix
Consell de Govern de 13 de juliol i 15 de desembre de 2011, de 25 d’abril, de 17 de juliol de 2012, de 19 de
novembre de 2012, de 14 de març de 2013, i de 14 de juliol de 2016, que atorguen la competència fins ara
atribuïda a la Comissió d’Afers Acadèmics recollida a l’article 12.2 lletra b) a la Comissió de Relacions
Internacionals i Política Lingüística.
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Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
PRIMER.- Aprovar la Convocatòria del programa DRAC 2018.[Document]
SEGON.- Encarregar al vicerector de relacions internacionals i de política lingüística l’execució i seguiment d’aquest
acord
QUART.- Comunicar el present acord a la vicegerent competent en matèria de política lingüística, per tal que porti
a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius
Punt 7. Aprovació del canvi de nom del Programa International Summer Term per International
Summer School.
Acord 006/2018, de 29 de gener de 2018 , Comissió de Relacions Internacionals i de Política
Lingüística
Vista la proposta del vicerector de Relacions Internacionals en relació a la tercera edició del Programa
International Summer Term.
Atès que aquesta serà la tercera edició que es celebra i que la UAB pretén consolidar el programa, fer-ho
sostenible i incorporar estudiants de la pròpia UAB.
Atès que per millorar-ne la promoció s’han emprès diverses accions entre elles campanyes amb l’adwords de
google i web màrqueting entre d’altres i que la revisió de les denominacions que fan les universitats internacionals
de referència sobre els seus programes d’estiu permet constatar que la denominació més emprada és la de
“Summer School” i també que la principal font de consulta d’aquests programes és Google. En aquest cas, la
denominació és el que posiciona el producte quan és recercat a qualsevol lloc del món. En fer una cerca dels
darrers anys emprant utilitats de mesura de les tendències es comprova que l’expressió Summer TERM no és
buscada i, per contra, l’expressió Summer SCHOOL és molt recercada en els moments clau (al voltant de les
vacances de pasqua i a finals de maig).
Vist l'article 20 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 Relacions Internacionals i de Política Lingüística.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
PRIMER.- Aprovar el canvi de nom del Programa International Summer Term per International Summer School.
SEGON.- Encarregar al vicerector de Relacions Internacionals l'execució i el seguiment d’aquest acord.
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent competent en matèria de política lingüística, per tal que
porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.
Punt 8. Informe sobre auditories de qualitat lingüística a la UAB.
Acord 007/2018, de 29 de gener de 2018 , Comissió de Relacions Internacionals i de Política
Lingüística
Vista la proposta del vicerector de Relacions Internacionals de presentar l’informe sobre auditories de qualitat
lingüística a la UAB.
Atès que la Universitat Autònoma de Barcelona disposa d’un portal web en tres llengües (català, castellà i anglès),
amb nombrosos continguts que s’actualitzen periòdicament.
Atès que la qualitat lingüística d’aquests continguts és essencial per projectar la UAB com a universitat de
referència.
Atès que, a més, la Universitat Autònoma de Barcelona és avaluada cada any sobre la qualitat lingüística dels
textos institucionals del web per encàrrec de la Secretaria d’Universitats i Recerca.
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Atès que aquesta avaluació és un procediment establert en el finançament variable per objectius de les
universitats públiques catalanes, concretament en l’àmbit de millora de la docència i, dins d’aquest, el de millora
de les competències lingüístiques.
Atès que, per aquest motiu, la UAB va incloure, com a punt vuitè, de les actuacions del Pla de llengües per al 2017
“realitzar auditories internes sobre la qualitat lingüística dels textos publicats al web de la UAB”.
Vist l'article 20 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 Relacions Internacionals i de Política Lingüística, que estableix que li correspon
aplicar el Pla de llengües de la UAB (art. 20 f).
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
PRIMER.- Estar assabentada del contingut de l’informe sobre auditories de qualitat lingüística. [Document]
SEGON.- Encarregar al vicerector de Relacions Internacionals l'execució i el seguiment d’aquests acords.
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent competent en matèria de polí

I.1.6. Comissió de Transferència de Coneixements i de Projectes Estratègics
[tornar a l’índex]

Punt 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
Acord 001/2018, de 17 de gener de 2018 , Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes
Estratègics

ACORDS
Aprovació de l'acta de 4 de desembre de 2017.
Punt 7. Aprovar l’entrar a formar part de l’empresa NANOLIGENT, S.L. i reconeixement com a Empresa
de Base Tecnològica de la UAB.
Acord 002/2018, de 17 de gener de 2018 , Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes
Estratègics
Vista la sol·licitud presentada pel doctor Antonio Villaverde Corrales dirigida al Vicerector de Recerca i de
Transferència de la UAB en relació amb la participació de la UAB en una empresa ja constituïda, amb la
denominació “NANOLIGENT, S.L..” dedicada a la projecció de les proteïnes extracel·lulars humanes o fragments de
proteïnes, no reactius, aprovat preferentment per a usos clínics que podrien servir per reemplaçar GFP com el
material principal del “drug vehicle”; la producció d'auto-muntatge de nanopartícules de proteïna dirigida
específicament a càncers humans CXCR4-positiu (colorectal, pancreàtic i limfoma). Aquestes partícules
intracel·lularment alliberen un fàrmac antitumoral molt potent, promovent així la destrucció de tumor i focus
metastàtics.
Atès que en data 21 de juny de 2017 la Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes Estratègics va
acordar el reconeixement de NANOLIGENT, S.L. com a spin-off de la UAB.
Atès l’informe de l’Oficina de Valorització i Patents sobre l’objecte a transferir i la seva protecció, així com
l’adequació per a ser transferit a “NANOLIGENT, S.L.” (document 1 –DOCUMENT CONFIDENCIAL-).
Atesa la declaració d’intencions elaborada pel Parc de Recerca UAB derivat de l’anàlisi del projecte empresarial que
fonamentà la sol·licitud dels promotors (document 2 –DOCUMENT CONFIDENCIAL-).
Vist l’informe preliminar del comitè ad hoc reunit en sessió de 9 de gener de 2018 pel qual s’emet informe
preliminar en què valora la proposta presentada (document 3 –DOCUMENT CONFIDENCIAL-) on es proposa la
participació en el capital social de NANOLIGENT, S.L. mitjançant l’aportació no dinerària a l’esmentada companyia
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de dos informes tècnics/científics relacionats amb l’activitat de la mateixa que les parts valoren en conjunt en
14.500 €.
Vistos els articles 78 i següents del text refós de la Normativa de la UAB en matèria d’investigació aprovada per
Acords del Consell de Govern 2 de març de 2011, per l’Acord de 5 de juny de 2013, per l’Acord de 22 de juliol de
2014 i per l’Acord de 19 de març de 2015 i l’article
El Vicerector de Recerca i de Transferència de la UAB eleva a la Comissió de Transferència de Coneixements i
Projectes Estratègics de la UAB, l’informe preliminar .
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, la Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes
Estratègics de la UAB, ha adoptat els següents:

ACORDS
Primer.- Emetre proposta favorable per aprovar la participació de la Universitat Autònoma de Barcelona en el
capital social de l’empresa “NANOLIGENT, S.L.” pel nombre de participacions socials equivalents a 14.500 euros, a
través de la subscripció de participacions socials en una ampliació de capital pendent de delimitar per part de
l’entitat instrumental creada amb aquesta finalitat (UABFIRMS, S.L.), en els termes establerts a l’informe
preliminar sobre la proposta emesa per la comissió ad-hoc (annex núm. 4 –DOCUMENT CONFIDENCIAL-),
reconeixent-ne a NANOLIGENT, S.L. la condició d’empresa de base tecnològica de la Universitat Autònoma de
Barcelona.
Excusar l’obligació establerta a l’article 82 del text refós d’investigació de formalitzar un contracte de socis entre la
Universitat Autònoma de Barcelona, la societat i la resta de socis.
Segon.- Comunicar l’anterior acord al Consell Social i elevar les actuacions a aquest òrgan perquè pugui emetre, si
escau, l’informe escaient.
Tercer.- Encarregar el vicerector d’Innovació i de Projectes Estratègics l'execució i el seguiment d’aquests acords.
Quart.- Comunicar els presents acords al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries
per a fer-los efectius.
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Convenis
institucionals

II.1. Específics
[tornar a l’índex]

Adenda segunda de 20 de enero de 2017 al convenio de 15 de diciembre de 2015 entre la Universitat
Autònoma de Barcelona y Francisco Rico Manrique para la cesión del Fondo Rico.
Conveni de 22 de maig de 2017 entre la Universitat Autònoma de Barcelona, AQU Catalunya i la Escola
Universitària Salesiana de Sarrià per concretar la metodologia d'avaluació de l'activitat investigadora del seu
personal docent o investigador doctor.
Conveni de 1 d’agost de 2017 entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat de Lleida per al
desenvolupament del Pla Jaume Serra Húnter de professorat contractat en el període 2016-2017.
Conveni de 19 d’octubre de 2017 entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el
departament amb competència en matèria d’universitats, la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de
Barcelona, la Universitat Ramon Llull, la Universitat de Lleida, la Universitat de Girona, la Universitat Rovira i
Virgili, la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya, la Universitat Internacional de Catalunya i la
Universitat Abat Oliba CEU per a l'organització i la realització de la prova d'aptitud personal (PAP) per accedir als
graus d'educació infantil i primària.
Conveni de 30 d’octubre de 2017 entre la Universitat Autònoma de Barcelona i l’ Institut Joan Lluís Vives per a
la promoció i organització de la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat.
Conveni de 9 d’octubre de 2017 de col·laboració docent entre la Universitat Autònoma de Barcelona i el
Consorci per a la construcció, equipament i explotació del laboratori de llum sincrotró pel curs 2017-2018 (I.
Martínez-Rovira).
Conveni de 17 de novembre de 2017 entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la Fundació del Gran Teatre
del Liceu (Temporada 2017-18).
Conveni de 21 de novembre de 2017 entre la Universitat Autònoma de Barcelona i el Futbol Club Barcelona.
Conveni de 21 de desembre de 2017 entre la Universitat Autònoma de Barcelona i LGAI Technological Center
per autoritzar a LGAI Technological Center l'ús d'uns terrenys a la UAB per destinar-los a l'aparcament de vehicles
dels usuaris de l'edifici de l'LGAI.
Conveni de 21 de novembre de 2017 entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la Fundació Alumni de la
UAB per a la cessió d'ús d'espais.
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III. Nomenaments
i cessaments
III.1. Equip de govern i equip de suport
[tornar a l’índex]

III.1.1. Nomenaments
Resolució de la rectora, de 23 de gener de 2018, per la qual designa el senyor Armand Sánchez Bonastre,
vicerector de Recerca i de Transferència, rector suplent els dies 1 i 2 de febrer de 2018.

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

III.2.1. Nomenaments
Resolució de la rectora, de 10 de gener de 2018, per la qual nomena la senyora Arantza Danés Vilallonga
coordinadora d’Estudis de Publicitat i Relacions Públiques de la Facultat de Ciències de la Comunicació, amb
efectes del dia 1 de gener de 2018.
Resolució de la rectora, de 16 de gener de 2018, per la qual nomena el senyor Alberto Oscar Allepuz Palau
coordinador d’Intercanvis i Relacions Internacionals de la Facultat de Veterinària, amb efectes del dia 9 de gener
de 2018.
Resolució de la rectora, de 19 de gener de 2018, per la qual nomena el senyor Jordi López Sintas coordinador
del Màster en Màrqueting de la Facultat d’Economia i Empresa, amb efectes del dia 1 de gener de 2018.
Resolució de la rectora, de 29 de gener de 2018, per la qual nomena la senyora Rosa Maria Bartolomé Comas
coordinadora secretària de la coordinació de la Unitat Docent de Vall d’Hebron de la Facultat de Medicina, amb
efectes del dia 2 de novembre de 2017.
Resolució de la rectora, de 29 de gener de 2018, per la qual nomena el senyor Luis Molina Ferragut
coordinador secretari de la coordinació de la Unitat Docent de Parc Salut Mar de la Facultat de Medicina, amb
efectes del dia 10 de gener de 2018.

III.2.2. Cessaments
Resolució de la rectora, de 10 de gener de 2018, per la qual el senyor Francisco Martín Villodres cessa com a
coordinador d’Estudis de Publicitat i Relacions Públiques de la Facultat de Ciències de la Comunicació, amb efectes
31 de desembre de 2017.
Resolució de la rectora, de 16 de gener de 2018, per la qual el senyor Jorge Martínez Martínez cessa com a
coordinador d’Intercanvis i Relacions Internacionals de la Facultat de Veterinària, amb efectes 8 de gener de 2018.
Resolució de la rectora, de 19 de gener de 2018, per la qual la senyora María Pilar López Belbeze cessa com a
coordinadora d’Estudis del Màster en Màrqueting de la Facultat d’Economia i Empresa, amb efectes 31 de
desembre de 2017.
Resolució de la rectora, de 29 de gener de 2018, per la qual el senyor Vicenç García-Patos Briones cessa com
a coordinador secretari de la coordinació de la Unitat Docent de Vall d’Hebron de la Facultat de Medicina, amb
efectes 31 d’octubre de 2017.
Resolució de la rectora, de 29 de gener de 2018, per la qual el senyor Antonio Mur Sierra cessa com a
coordinador de la Unitat Docent de Parc Salut Mar de la Facultat de Medicina, amb efectes 9 de gener de 2018.
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Resolució de la rectora, de 29 de gener de 2018, per la qual el senyor Antonio Payà Panadés cessa com a
coordinador secretari de la coordinació de la Unitat Docent de Parc Salut Mar de la Facultat de Medicina, amb
efectes 9 de gener de 2018.

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

III.3.1. Nomenaments
Resolució de la rectora, de 10 de gener de 2018, per la qual nomena la senyora Laura Aldavert Vera
coordinadora de la Unitat de Psicobiologia del Departament de Psicobiologia i de Metodologia de les Ciències de la
Salut, amb efectes del dia 1 de gener de 2018.
Resolució de la rectora, de 10 de gener de 2018, per la qual nomena el senyor Xavier Borràs Hernández
coordinador de l’Àrea de Psicologia Bàsica del Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació, amb
efectes del dia 1 de gener de 2018.
Resolució de la rectora, de 10 de gener de 2018, per la qual nomena la senyora Maria del Mar Duran Bellonch
secretària acadèmica del Departament de Pedagogia Aplicada, amb efectes del dia 1 de gener de 2018.
Resolució de la rectora, de 10 de gener de 2018, per la qual nomena la senyora Mariona Portell Vidal
coordinadora de la Unitat de Metodologia del Departament de Psicobiologia i de Metodologia de les Ciències de la
Salut, amb efectes del dia 1 de gener de 2018.
Resolució de la rectora, d’11 de gener de 2018, per la qual nomena el senyor José Luis Lalueza Sazatornil
sotscoordinador de l’Àrea d’Evolutiva i de l’Educació del Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de
l’Educació, amb efectes del dia 1 de gener de 2018.
Resolució de la rectora, d’11 de gener de 2018, per la qual nomena el senyor Mario Zarroca Hernández
coordinador de Doctorat en Geologia del Departament de Geologia, amb efectes del dia 1 de desembre de 2017.
Resolució de la rectora, de 16 de gener de 2018, per la qual nomena el senyor Antonio Armario García
coordinador de la Unitat de Fisiologia Animal-Biociències del Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i
d’Immunologia, amb efectes del dia 1 de gener de 2018.
Resolució de la rectora, de 16 de gener de 2018, per la qual nomena la senyora Marta Martin Flix
coordinadora de la Unitat de Biologia Cel·lular-Biociències del Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i
d’Immunologia, amb efectes del dia 1 de febrer de 2018.
Resolució de la rectora, de 29 de gener de 2018, per la qual nomena el senyor Magí Farré Albaladejo director
del Departament de Farmacologia, de Terapèutica i de Toxicologia, amb efectes del dia 1 de febrer de 2018.
Resolució de la rectora, de 29 de gener de 2018, per la qual nomena el senyor Francesc Jiménez Altayó
secretari del Departament de Farmacologia, de Terapèutica i de Toxicologia, amb efectes del dia 1 de febrer de
2018.

III.3.2. Cessaments
Resolució de la rectora, de 10 de gener de 2018, per la qual el senyor Diego Castro Ceacero cessa com a
secretari acadèmic del Departament de Pedagogia Aplicada, amb efectes 31 de desembre de 2017.
Resolució de la rectora, de 10 de gener de 2018, per la qual el senyor José Luis Lalueza Sazatornil cessa com
a coordinador de la Unitat de Psicologia Evolutiva i de l’Educació del Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i
de l’Educació, amb efectes 31 de desembre de 2017.
Resolució de la rectora, de 10 de gener de 2018, per la qual el senyor Josep Maria Losilla Vidal cessa com a
coordinador de Tercer Cicle i coordinador de la Unitat de Metodologia del Departament de Psicobiologia i de
Metodologia de les Ciències de la Salut, amb efectes 31 de desembre de 2017.
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Resolució de la rectora, de 10 de gener de 2018, per la qual la senyora M. Isabel Portell Cortés cessa com a
coordinadora de la Unitat de Psicobiologia del Departament de Psicobiologia i de Metodologia de les Ciències de la
Salut, amb efectes 31 de desembre de 2017.
Resolució de la rectora, de 16 de gener de 2018, per la qual la senyora Ester Antón Martorell cessa com a
coordinadora de la Unitat de Biologia Cel·lular del Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d’Immunologia,
amb efectes 31 de gener de 2018.
Resolució de la rectora, de 19 de gener de 2018, per la qual el senyor Vicente Martínez Perea cessa com a
coordinador de la Unitat de Fisiologia Animal (Biociències) del Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i
d’Immunologia, amb efectes 31 de desembre de 2017.
Resolució de la rectora, de 29 de gener de 2018, per la qual el senyor Jordi Alberola Domingo cessa com a
director del Departament de Farmacologia, de Terapèutica i de Toxicologia, amb efectes 31 de gener de 2018.
Resolució de la rectora, de 29 de gener de 2018, per la qual el senyor Magí Farré Albaladejo cessa com a
secretari del Departament de Farmacologia, de Terapèutica i de Toxicologia, amb efectes 31 de gener de 2018.

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

III.4.1. Nomenaments
Resolució de la rectora, de 17 de gener de 2018, per la qual nomena el senyor Daniel Rico Camps, professor
titular del Departament d’Art i de Musicologia, representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a EINA,
Centre Universitari de Disseny i Art, a la Junta de Centre i a la Comissió Mixta.
Resolució de la rectora, de 30 de gener de 2018, per la qual nomena la senyora Olga Lanau Rami,
vicegerenta de Persones i d’Organització, membre del Comitè de Seguretat i Salut en representació de l’àmbit de
Recursos Humans.

III.4.2. Cessaments
Resolució de la rectora, de 17 de gener de 2018, per la qual el senyor Miquel Molins Nubiola cessa com a
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a EINA, Centre Universitari de Disseny i Art, a la Junta de
Centre i a la Comissió Mixta.
Resolució de la rectora, de 30 de gener de 2018, per la qual la senyora Maria Genescà Palau cessa com a
membre del Comitè de Seguretat i Salut.
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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, d’11 de gener de 2018, per la qual es convoca concurs públic per a l’accés a places
d’agregat o agregada en règim de contracte laboral, segons es detalla:
Número de places:
Identificador de la plaça:
Referència:
Categoria de la plaça:
Departament:
Àrea de Coneixement:
Perfil docent:
Perfil investigador:

1
AAG00318
AL/18/341
Professor Agregat
Química
Química Inorgànica
Química dels Elements
Desenvolupament experimental de catalitzadors
moleculars i col·loïdals per a fotosíntesi artificial

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

1
AAG00380
AL/18/342
Professor Agregat
Enginyeria
de
la
Informació
i
de
les
Comunicacions
Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial
Sistemes i Tecnologies Web
Compressió
en
el
satèl·lit
d’imatges
hiperespectrals

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

1
AAG00271
AL/18/343
Professor Agregat
Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les
Ciències Socials
Didàctica de la llengua i la literatura
Plurilingüisme i projecte lingüístic del centre
Educació plurilingüe a través de projectes docents

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

1
AAG00435
Al/18/344
Professor Agregat
Geografia
Geografia Humana
Gestió i planificació dels recursos i del territori
Governança urbana i innovació social i local

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

1
AAG00293
AL/18/345
Professor Agregat
Filologia Anglesa i de Germanística
Filologia Anglesa
Gramàtica Descriptiva Anglesa
Llengua i lingüística angleses
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Resolució de la rectora, d’11 de gener de 2018, per la qual es convoca concurs públic per a l’accés a places
d’agregat o agregada en règim de contracte laboral, destinades a personal investigador doctor que hagi finalitzat
el Programa Ramón y Cajal i hagi obtingut el certificat I, segons es detalla:
Número de places:
Identificador de la plaça:
Referència:
Categoria de la plaça:
Departament:
Àrea de Coneixement:
Perfil docent:
Perfil investigador:

1
AAG00416
AL/18/340
Professor agregat
Medicina i Cirurgia Animals
Medicina i Cirurgia Animals
Medicina i Cirurgia d’Animals de Companyia I:
Medicina Interna i Patologia Clínica
Malalties infeccioses transmeses per vectors i
Patologia Clínica

Resolució de la rectora, d’11 de gener de 2018, per la qual es convoca concurs públic de promoció interna per
a l’accés a places de catedràtic en règim de contracte laboral, segons es detalla (DOGC núm. 7548, de 31 de
gener de 2018):
Número de places:
Identificador de la plaça:
Referència:
Categoria de la plaça:
Departament:
Àrea de Coneixement:
Perfil docent:
Perfil investigador:

1
AAG00303
Cl/18/13
Catedràtic laboral
Enginyeria Electrònica
Electrònica
Electrònica de Transmissors i Receptors
Electrònica. Enginyeria de Radiofreqüències
Microones

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

1
AAG00213
CL/18/14
Catedràtic laboral
Telecomunicació i enginyeria de Sistemes
Teoria del Senyal i Comunicacions
Senyal i Sistemes Discrets
Processament del Senyal per Comunicacions i
Navegació

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

1
AAG00233
CL/18/15
Catedràtic laboral
Prehistòria
Prehistòria
Bioarqueologia
Arqueobotànica

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

1
AAG00247
CL/18/16
Catedràtic laboral
Art i Musicologia
Història de l’Art
Art Medieval: Art Romànic i Art Bizantí
Transferència i intercanvis artístics
Mediterrània medieval (segles XI-XV)

en

i

la
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Resolució de la rectora, d’11 de gener de 2018, per la qual es convoca concurs d’accés a places de cossos
docents universitaris, segons es detalla (BOE núm. 28, d’11 de gener de 2018):
Número de places:
Categoria:
Identificador de la plaça:
Referència:
Departament:
Àrea de Coneixement:
Perfil docent:
Perfil investigador:

1
Catedràtic d’Universitat
ATU00817
CU/18/47
Microelectrònica i Sistemes Electrònics
Arquitectura i Tecnologia de Computadors
Disseny de sistemes integrats per a processament
digital
Disseny de sistemes electrònics flexibles i
impresos

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

1
Catedràtic d’Universitat
ATU00951
CU/18/48
Empresa
Organització d’Empreses
Recursos Humans
Creació d’Empreses

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

1
Catedràtic d’Universitat
ATU00742
CU/18/49
Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació
Psicologia Bàsica
Processos psicològics bàsics: motivació i emoció
Motivació i emoció en els àmbits de l’activitat
física, l’esport i la salut.

IV.1.2. Resolucions
Resolució de la rectora i de la directora gerent de l’Institut Català de la Salut, de 30 de novembre de
2017, per la qual es nomena catedràtic d’Universitat amb plaça vinculada al senyor Juan Genescà Ferrer, del
Departament de Medicina, en l’Àrea de Coneixement de Medicina, de l’Especialitat de Medicina Interna, amb
destinació a l’Hospital de la Vall d’Hebron.
Resolució de la rectora, de 3 de gener de 2018, per la qual nomena la senyora María Rosa Bragulat Ararà
catedràtica d’Universitat del Departament de Sanitat i Anatomia Animal, en l’Àrea de Coneixement de Sanitat
Animal (BOE núm. 27, de 30 de gener de 2018).
Resolució de la rectora i la gerent de l’Hospital del Mar, de 3 de gener de 2018, per la qual es nomena el
senyor Ramon Carreras Collado catedràtic d’universitat del Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia i
Medicina Preventiva, en l’Àrea de Coneixement Obstetrícia i Ginecologia, de l’especialitat de Obstetrícia i
Ginecologia, amb destinació a l’Hospital del Mar (BOE núm. 31, de 3 de febrer de 2018).
Resolució de la rectora, de 4 de gener de 2018, per la qual nomena la senyora Rafaela Cuenca Valera
catedràtica d’Universitat del Departament de Medicina i Cirurgia Animals, en l’Àrea de Coneixement de Medicina i
Cirurgia Animals (BOE núm. 27, de 30 de gener de 2018).
Resolució de la rectora, de 4 de gener de 2018, per la qual nomena el senyor José Francisco Pérez Hernández
catedràtic d’Universitat del Departament de Ciència Animal i dels Aliments, en l’Àrea de Coneixement de Producció
Animal (BOE núm. 27, de 30 de gener de 2018).
Resolució de la rectora, de 4 de gener de 2018, per la qual nomena la senyora Judith Solé Resina catedràtica
d’Universitat del departament de Dret Privat, en l’Àrea de Coneixement de Dret Civil (BOE núm. 27, de 30 de
gener de 2018).
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Resolució de la rectora, de 4 de gener de 2018, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de
professorat agregat en règim de contracte laboral, destinada a personal investigador doctor que hagi finalitzat el
Programa Ramón y Cajal i hagi obtingut el certificat l3, segons es detalla (DOGC núm. 7554, de 8 de febrer de
2018):
Referència:
Nombre de places:
Categoria:
Àrea de coneixement o
especialitat:
Departament al qual està
adscrita:
Perfil docent:
Perfil investigador:
Adjudicació:

AL/17/259
1
Agregat o agregada
Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial
Enginyeria de la Informació i de les
Comunicacions
Tecnologia i Desenvolupament Web
Compressió d’Imatges
Francesc Aulí Llinàs

Resolució de la rectora, de 5 de gener de 2018, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de
catedràtic en règim de contracte laboral, segons es detalla (DOGC núm. 7544, de 26 de gener de 2018):
Referència:
Nombre de places:
Categoria:
Àrea de Coneixement o
especialitat:
Departament al qual està
adscrita:
Perfil docent:
Perfil investigador:
Adjudicació:

CL/17/012
1
Catedràtic d’Universitat laboral
Lingüística general
Filologia Catalana
Introducció a la lingüística
Adquisició del llenguatge
Anna Gavarró Algueró

Resolució de la rectora, de 5 de gener de 2018, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de
professorat agregat en règim de contracte laboral, destinada a personal investigador doctor que hagi finalitzat el
Programa Ramón y Cajal i hagi obtingut el certificat l3, segons es detalla (DOGC núm. 7554, de 8 de febrer de
2018):
Referència:
Nombre de places:
Categoria:
Àrea de Coneixement o
especialitat:
Departament al qual està
adscrita:
Perfil docent:
Perfil investigador:
Adjudicació:

AL/17/255
1
Agregat o agregada
Genètica
Genètica i Microbiologia
Evolució
Genètica Evolutiva
Francisco José Rodríguez-Trelles Astruga

Resolució de la rectora, de 8 de gener de 2018, per la qual nomena la senyora Eva Anduiza Perea catedràtica
d’Universitat del Departament de Ciència Política i Dret Públic, en l’Àrea de Coneixement de Ciència Política i de
l’Administració (BOE núm. 29, d’1 de febrer de 2018).
Resolució de la rectora, de 8 de gener de 2018, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de
professorat agregat en règim de contracte laboral, destinada a personal investigador doctor que hagi finalitzat el
Programa Ramon y Cajal i hagi obtingut el certificat l3, segons es detalla (DOGC núm. 7554, de 8 de febrer de
2018):
Referència:
Nombre de places:
Categoria:
Àrea de Coneixement o
especialitat:
Departament al qual està
adscrita:

AL/17/258
1
Agregat o agregada
Matemàtica Aplicada
Matemàtiques
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Perfil investigador:
Adjudicació:
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Mètodes Numèrics
Integració Numèrica d’Equacions en Derivades
Parcials
Susana Serna Salichs

Resolució de la rectora, de 8 de gener de 2018, per la qual nomena la senyora Josefa Plaixats Boixadera
catedràtica d’Universitat del Departament de Ciència Animal i dels Aliments, en l’Àrea de Coneixement de
Producció Animal (BOE núm. 29, d’1 de febrer de 2018).
Resolució de la rectora, de 10 de gener de 2018, per la qual nomena el senyor Santiago Peris Rodríguez
catedràtic d’Universitat del Departament de Física, en l’Àrea de Coneixement de Física Teòrica (BOE núm. 29, d’1
de febrer de 2018).
Resolució de la rectora, de 10 de gener de 2018, per la qual nomena el senyor Jordi Jordana Vidal catedràtic
d’Universitat del Departament de Ciència Animal i dels Aliments, en l’Àrea de Coneixement de Producció Animal
(BOE núm. 29, d’1 de febrer de 2018).
Resolució de la rectora, de 10 de gener de 2018, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de
catedràtic en règim de contracte laboral, segons es detalla (DOGC núm. 7544, de 26 de gener de 2018):
Referència:
Nombre de places:
Categoria:
Àrea de Coneixement o
especialitat:
Departament al qual està
adscrita:
Perfil docent:
Perfil investigador:
Adjudicació:

CL/17/011
1
Catedràtic d’Universitat laboral
Ciència Política i de l’Administració
Ciència Política i Dret Públic
Ciència Política
Ciència Política i de l’Administració
Raquel Gallego Calderón

Resolució de la rectora, de 12 de gener de 2018, per la qual es nomena la senyora Teresa Josefa Rigau Mas
catedràtica d’Universitat del Departament de Medicina i Cirurgia Animals en l’Àrea de Coneixement de Medicina i
Cirurgia Animal (BOE núm. 43, de 17 de febrer de 2018).
Resolució de la rectora, de 16 de gener de 2018, per la qual es nomena el senyor Francisco José Veiga
Rodríguez catedràtic d’Universitat del Departament d’Història Moderna i Contemporània en l’Àrea de Coneixement
d’Història Contemporània (BOE núm. 43, de 17 de febrer de 2018).
Resolució de la rectora, de 26 de gener de 2018, per la qual es nomena la senyora Sandra Villegas
Hernández catedràtica d’Universitat del Departament de Bioquímica i Biologia Molecular en l’Àrea de Coneixement
de Bioquímica i Biologia Molecular (BOE núm. 44, de 19 de febrer de 2018).
Resolució de la rectora, de 26 de gener de 2018, per la qual es nomena el senyor Agustí Nieto Galan
catedràtic d’Universitat del Departament de Filosofia en l’Àrea de Coneixement d’Història de la Ciència (BOE núm.
44, de 19 de febrer de 2018).

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

IV.2.1. Convocatòries
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de
22 de gener de 2018, per la qual s’anuncia que per tal de cobrir provisionalment una plaça de gestor/a de
programació docent s’obre un termini del 23 al 29 de gener, ambdós inclosos, per tal que les persones
interessades presentin la seva sol·licitud.
Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 31 de
gener de 2018, per la qual es convoca concurs específic pel torn de trasllat i/o promoció per a la provisió de dues
places de l’escala administrativa amb destinació a l’Escola de Postgrau, segons es detalla:
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Codi
EP01
EP02

Denominació
Secretari/ària de
direcció
Administratiu/iva

Nivell
22

CE
1

18

1

pàg. 31

Destinació
Unitat de Suport a la Direcció i Punt
d’Informació
Unitat de Suport a la Direcció i Punt
d’Informació

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

IV.2.2. Resolucions
Resolució del gerent, per autorització de signatura de la rectora, d’11 de gener de 2018, per la qual
s’extingeix el contracte de treball del senyor Ramiro Rodríguez Santos.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, d’11 de gener de 2018, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Concepción Palazón
Aviñó, per ocupar la plaça F01637 amb destinació a la Gestió Acadèmica de Veterinària – Administració de Centre
de Veterinària.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, d’11 de gener de 2018, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, al senyor Juan José Rodríguez
Guerra, per ocupar la plaça L00521, com a responsable de serveis, amb destinació a la Unitat de Coordinació de
l’Àrea de Planificació de Sistemes d’Informació, Servei d’Informàtica Distribuïda de Sabadell.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, d’11 de gener de 2018, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Ana Antonia Medina
Gómez, per ocupar la plaça F06727, gestor/a de qualitat, amb dependència orgànica de l’Administració de Centre
de Ciències de l’Educació i de Traducció i d’Interpretació.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, d’11 de gener de 2018, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, al senyor Jordi Badosa Ortuño
per ocupar la plaça F01715, gestor/a de programació docent, 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.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, d’11 de gener de 2018, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, al senyor Alejandro López
Español per ocupar la plaça F06733, gestor/a de qualitat, amb dependència orgànica de l’Administració de Centre
de l’Escola d’Enginyeria i de l’Administració de Centre de Veterinària.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, d’11 de gener de 2018, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Maria del Mar Jorba
Escribano, per ocupar la plaça F06729, gestor/a de qualitat, amb dependència orgànica de l’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, d’11 de gener de 2018, per la qual s’assigna, amb caràcter definitiu, a la senyora Teresa de Jesús
Sánchez Sánchez a la plaça d’administratiu/iva F02135, com a secretària del Deganat de la Facultat de Psicologia
– 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, d’11 de gener de 2018, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Dolores Marin López
per ocupar la plaça L04127, amb destinació a la Unitat de Coordinació de l’Àrea de Planificació de Sistemes
d’Informació, Servei d’Informàtica Distribuïda del Rectorat.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, d’11 de gener de 2018, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Èlia Soriano Costa,
per ocupar la plaça F06731, amb dependència orgànica de l’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, d’11 de gener de 2018, per la qual s’adscriu, amb caràcter provisional, pendent de destinació
definitiva, al senyor Rafael Arroyo Arévalo al Departament de Psiquiatria i Medicina – Legal Administració de
Centre de Medicina.
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Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de
15 de gener de 2018, per la qual s’adscriu, en comissió de serveis, a la senyora Sílvia Martínez Martínez per
ocupar la plaça FP02147, amb destinació a la Biblioteca d’Humanitats.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 15 de gener de 2018, per la qual s’adscriu, amb caràcter provisional, a la senyora Montserrat
Andrés Díaz per ocupar la plaça F01477, gestor/a de Programació Docent, amb destinació a la Facultat de Ciències
– Administració de Centre de Ciències i Biociències (fins a la incorporació del/la titular).
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 15 de gener de 2018, per la qual s’adscriu, amb caràcter provisional, a la senyora Olga Castaño
Naranjo per ocupar la plaça F04269, gestor/a departamental, amb destinació al Departament de
Telecomunicacions i Enginyeria de Sistemes – Administració de Centre de l’Escola d’Enginyeria (fins a la
incorporació del/la titular).
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 15 de gener de 2018, per la qual s’adscriu, amb caràcter provisional, a la senyora M. Luisa Romero
Ballesteros, per ocupar la plaça F00217, gestor/a econòmic/a, amb destinació al Servei d’Ocupabilitat (fins a la
incorporació del/la titular).
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 15 de gener de 2018, per la qual s’adscriu, en comissió de serveis, a la senyora Maria Miquel Aloy,
per ocupar la plaça F02027 a la Unitat Integrada de Suport Administratiu Departamental del Departament de
Filologia Catalana i del Departament de Filologia Española.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 15 de gener de 2018, per la qual es concedeix a la senyora Olga Alonso López l’excedència
voluntària per incompatibilitat, per passar a prestar serveis a un altre cos o escala.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 15 de gener de 2018, per la qual s’adscriu, amb caràcter provisional, al senyor Jordi Martínez
Milian, per ocupar la plaça F06191, gestor/a departamental, amb destinació al Departament de Periodisme i
Ciències de la Comunicació – Administració de centre de Ciències de la Comunicació (fins a la incorporació del/la
titular).
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 15 de gener de 2018, per la qual es nomena a la senyora Olga Alonso López funcionària interina de
l’escala de gestió, amb destinació a la Gestió Acadèmica de la Facultat de Ciències Polítiques i de 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 15 de gener de 2018, per la qual es concedeix al senyor José Alberto López Cachero l’excedència
voluntària per incompatibilitat, per passa a prestar serveis a un altre cos o escala.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 15 de gener de 2018, per la qual es nomena el senyor Jose Alberto López Cachero funcionari interí
de l’escala de gestió, amb destinació a la Unitat Integrada de Suport Administratiu Departamental del
Departament de Psicologia Clínica i de la Salut i del Departament de Psicologia Social – Administració de Centre de
Lletres i Psicologia.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per delegació de signatura de la
rectora, de 15 de gener de 2018, per la qual es concedeix, a la senyora Antonia Romero Prieto, l’excedència
voluntària per incompatibilitat per passar a prestar serveis a un altre cos o escala.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de
15 de gener de 2018, per la qual es nomena a la senyora Antonia Romero Prieto, funcionària interina de l’escala
de gestió, per tal de cobrir la plaça de gestor/a de qualitat amb dependència funcional de l’Oficina de Qualitat
Docent, i amb dependència orgànica compartida entre l’Administració de Centre d’Economia i Empresa i
l’Administració de Centre de Ciències de la Comunicació.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de
15 de gener de 2018, per la qual es resol la convocatòria de concurs general per a la provisió de 42 places de
l’escala administrativa, segons es detalla:
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1. Adjudicar la plaça amb destinació a la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General a la senyora M.
Dolores Morales Perales.
2. Adjudicar la plaça amb destinació al Departament de Matemàtiques a la senyora Alicia Borrego González.
3. Adjudicar la plaça amb destinació al Departament de Ciència Animal i dels Aliments a al senyora Silvia
Vílchez Hernández.
4. Adjudicar la plaça amb destinació a l’Equip Administratiu de l’Àrea d’Economia i Finances a la senyora
Elisabet Pulido Vico
5. Declarar desertes les places amb destinació a:
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestió Acadèmica de Ciències (codi C12)
Gestió Acadèmica d’Economia i empresa (codi C19)
Gestió Acadèmica de Lletres (C25)
Departament de Bioquímica i Biologia Molecular (codi C28)
Unitat de Gestió de Recursos de l’Àrea de Gestió de la Recerca (codi C32 i C33)
Unitat de Nòmines de l’Àrea de Personal Acadèmic i de Nòmines (codi C35 i C36)
Àrea de Personal d’Administració i Serveis (codi C38, C39, C40 i C41)
Servei d’Ocupabilitat (codi C44)

6. Declarar desertes, per manca de participants, les places següents:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Administració de Centre de Ciències de l’Educació i de Traducció i d’Interpretació (codi C01 i C02)
Administració de Centre de Ciències de la Comunicació (codi C03 i C04)
Administració de Centre i de Biociències (codi C06, C07, C08 i C10 a C15)
Administració de Centre de Dret i de Ciències Polítiques i de Sociologia (codi C16 i C17)
Gestió Acadèmica d’Economia i Empresa (codi C18)
Administració de Centre de l’Escola d’Enginyeria (codi C20, C21 i C22)
Administració de Centre de Lletres i de Psicologia (codi C23, C24 i C26)
Administració de Centre de Medicina (codi C27 i C29)
Unitat de Gestió de Dades de l’Àrea de Gestió de la Recerca (codi C31)
Unitat de Personal Acadèmic de l’Àrea de Personal Acadèmic i de Nòmines (codi C34)
Unitat d’Administració del Servei d’Informàtica (codi C43)

Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per delegació de la rectora, de 17
de gener de 2018, per la qual es resol el concurs intern de trasllat per a la provisió de quatre places d’auxiliar de
serveis, segons es detalla:
1. Adjudicar la plaça amb destinació al Suport Logístic i Punt d’Informació de la Facultat de Dret i Aulari
Central a la senyora Francisca Soldado Cano.
2. Adjudicar la plaça amb destinació al Suport Logístic i Punt d’Informació de la Facultat de Ciències de
l’Educació i de Traducció i Interpretació a la senyora María del Mar Lorenzo Sánchez.
3. Adjudicar la plaça amb destinació al Suport Logístic i Punt d’Informació de l’Administració de Ciències i
Biociències al senyor Carles Claraco Anguera.
4. Adjudicar la plaça amb destinació al Suport Logístic i Punt d’Informació de l’Administració de Serveis del
Campus de Sabadell, al senyor Ivan García Corral.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de
18 de gener de 2018, per la qual es declara a la senyora Assumpta Escarp Gibert funcionària de carrera de
l’escala administrativa, en situació de serveis especials, per ocupar el lloc de Diputada electa al Parlament de
Catalunya, amb dedicació exclusiva.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 18 de gener de 2018, per la qual es corregeix una errada en el text de la resolució de 15 de gener
de 2018, per la qual es nomena a la senyora Antonia Romero Prieto per tal de cobrir la plaça de gestor/a de
qualitat amb dependència funcional de l’Oficina de Qualitat Docent, i amb dependència orgànica compartida entre
l’Administració de Centre d’Economia i Empresa i l’Administració de Centre de Ciències de la Comunicació,
detallant la següent modificació:
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On diu: “Fixar per a la persona interessada la retribució anual oficial establerta a la UAB per a l’escala
de gestió, A2, nivell 22.2, que inclou el salari base i les quantitats corresponents a les retribucions
extraordinàries”
Ha de dir: “Fixar per a la persona interessada la retribució anual oficial establerta a la UAB per a
l’escala de gestió, A2, nivell 22.2, que inclou el salari base i les quantitats corresponents a les
retribucions extraordinàries”
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de
18 de gener de 2018, per la qual es corregeix una errada a la resolució de data 15 de gener de 2018, per la qual
es nomena a la senyora Olga Alonso López funcionària interina de l’escala de gestió, amb destinació a la Gestió
Acadèmica de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia – Administració de Centre de Dret i de Ciències
Polítiques i de Sociologia, detallant la següent modificació:
On diu: “Atesa la necessitat urgent de nomenar personal interí, per cobrir la plaça de gestor/a
departamental amb destinació a la Gestió Acadèmica de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
– Administració de centre de Dret, de Ciències Polítiques i de Sociologia, ja que la plaça és vacant
reservada, per comissió de serveis de la seva titular”
Ha de dir: “Atesa la necessitat urgent de nomenar personal interí, per cobrir la plaça de gestor/a
d’afers acadèmics amb destinació a la Gestió Acadèmica de la Facultat de Ciències Polítiques i de
Sociologia – Administració de Centre de Dret, de Ciències Polítiques i de Sociologia, ja que la plaça és
vacant reservada, per comissió de serveis de la seva titular”
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 18 de gener de 2018, per la qual es determina la finalització de la permanència, en el servei actiu,
de la senyora Montserrat Salavert Casamor.
Resolució del gerent, per autorització de signatura de la rectora, de 18 de gener de 2018, per la qual
s’adscriu en comissió de serveis, la senyora Olga Lanau Rami per dur a terme les funcions de Vicegerent de
Persones i d’Organització.
Resolució del gerent, per autorització de signatura de la rectora, de 18 de gener de 2018, per la qual
s’extingeix el contracte de treball de la senyora Celia Martínez Melón, amb efectes del dia 20 de gener de 2018.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 18 de gener de 2018, per la qual s’adscriu, en comissió de serveis, a la senyora Lorena Morales
Martínez per ocupar la plaça F02705, amb destinació a la Biblioteca d’Humanitats.
Resolució del gerent, de 25 de gener de 2018, per la qual nomena el senyor Agustí Verde Parera delegat de
Protecció de Dades.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de
25 de gener de 2018, per la qual es modifica la resolució de la senyora Sandra Assens Montull, de data 11 de
juliol de 2017, en el sentit següent:
On diu: “La prestació de serveis en règim de teletreball es desenvoluparà 1 dia a la setmana, els
dilluns, amb les tasques i les condicions pactades en el moment d’acolliment”
Ha de dir: “La prestació de serveis en règim de teletreball es desenvoluparà 1 dia a la setmana, els
dimarts, amb les tasques i les condicions pactades en el moment d’acolliment”
Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 29 de
gener de 2018, per la qual s’atorga la plaça d’administratiu/iva responsable amb destinació al Gabinet de Suport
al/a la rector/a (Gabinet del Rectorat) a la senyora María Soledad Sanahuja Gavaldà.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 31 de gener de 2018, per la qual es denega la reincorporació de la senyora Francisca Palma
Rodríguez.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 31 de gener de 2018, per la qual es deixa sense efectes la comissió de serveis de la senyora Ester
Hernández Salgado, efectes del dia 31 de gener de 2018.
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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 31 de gener de 2018, per la qual s’adscriu en comissió de serveis a la senyora Ester Hernández
Salgado per ocupar la plaça F03411 al Departament de Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 31 de gener de 2018, per la qual es concedeix a la senyora Sonia García Baños l’excedència
voluntària per interès particular, per un període mínim de dos anys i amb una durada indefinida.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 31 de gener de 2018, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Pilar Chavarrias
Álvarez a la plaça F04195 com a cap d’Unitat d’Administració del Servei d’Informàtica.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 31 de gener de 2018, per la qual s’adscriu, provisionalment, la senyora Maria Teresa Flix Barrull a
l’Oficina de Coordinació Institucional.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de
18 de gener de 2018, per la qual es corregeix una errada a la resolució de data 11 de desembre de 2017, per la
qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Francisca Prieto Tamayo per ocupar la plaça F05117,
administratiu/iva especialista d’intercanvis, amb destinació a la Gestió Acadèmica de Filosofia i Lletres –
Administració de Centre de Lletres i Psicologia, segons es detalla:
On diu: “en horari de 09: a 17:30 hores, i amb efectes del dia 11 de desembre de 2017”
Ha de dir: “en horari de 09:00 a 17:30 hores, i amb efectes del dia 8 de gener de 2018”
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