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

I.1. Consell Social
[tornar a l’índex]

Acord 6/2018, de 10 d’abril de 2018, del Plenari del Consell Social
Acta de la sessió plenària del dia 1 de març de 2018
S'acorda:
Aprovar l’acta de la sessió plenària del dia 1 de març de 2018.
Acord 7/2018, de 10 d’abril de 2018, del Plenari del Consell Social
Modificació del Reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la
Barcelona

Universitat Autònoma de

Exposició de motius:
Vist el Reglament d’organització i funcionament del Consell de la UAB, aprovat en sessió plenària de 18 de febrer
de 2005 i modificat per acord del Ple de 24 de febrer de 2011, de 23 de juliol de 2015 i de 21 de febrer de 2017.
Vist que els premis Societat- Universitat i Universitat-Empresa que atorga el Consell Social, que fins el moment es
lliuraven en el marc de la Festa dels Amics de la UAB, tal com consta en el Reglament d’organització i
funcionament del Consell de la UAB, passen a concedir-se en el marc d’un acte propi del Consell Social a partir de
l’any 2018, i que s’amplien a tres els premis del Consell Social, amb la incorporació d’un premi Alumni UAB.
Vist que en virtut de l’exposat anteriorment i atès que per raons d’operativitat i agilitat en el procés d’acord dels
candidats a ser premiats, procedeix una modificació del Reglament per adaptar-lo a la nova organització de
comissions en l’àmbit Societat-Universitat i Universitat-Empresa.
Vist que l’esmentat reglament estableix ens els articles 30.1.d i 31.1.d que la Comissió Societat-Universitat i la
Comissió Universitat-Empresa, respectivament, proposen al Ple els candidats als que lliurar el Premi UniversitatSocietat i el Premi Universitat-Empresa que s’atorguen en el marc de la Festa Anual de l’Associació d’Amics de la
UAB.
D’acord amb l’exposat en els paràgrafs anteriors, es proposa la modificació del Reglament d’organització i
funcionament del Consell de la UAB en els articles 30.1.d i 31.1.d en els termes que consta en el document 1.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'acorda:
Aprovar la modificació del Reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la Universitat Autònoma
de Barcelona en els termes que es fan constar en el document 1.
Acord 8/2018, de 10 d’abril de 2018, del Plenari del Consell Social
Assignació de recursos del Consell Social en el projecte Hub d’Innovació en l’àmbit de la B-30.
Exposició de motius:
Vist l’article 14.2 de la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la que es modifica la Llei Orgànica 6/2001, de 21
de desembre, d’Universitats, que estableix que el Consell Social aprovarà un pla anual d’actuacions destinat a

Butlletí Oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona

BOUAB Núm. 161 - Abril / 2018

pàg. 3

promoure les relacions entre la universitat i el seu entorn cultural, professional, econòmic i social al servei de la
qualitat de l’activitat universitària.
Vist l’article 31, punt 1, apartat a), del Reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist l’acord PLE 98/2017 pres pel Ple del Consell Social de 20 de desembre, el qual, entre d’altres, estableix
col·laborar amb la UAB, en l’any 2018, en l’impuls del projecte Hub B-30 amb una aportació de 19.400 euros,
restant l’acord supeditat a la disponibilitat pressupostària del Consell Social per a l’any 2018 i informar a la
Comissió Econòmica del Consell Social sobre el present acord als efectes que corresponguin en relació al projecte
de pressupost del Consell Social per a l’any 2018.
Vist l’acord CUE 03/2018 pres per la Comissió Universitat-Empresa del Consell Social reunida el 7 de març, que
estableix:
Elevar al Ple del Consell Social la proposta d’acord següent:
1)
Aprovar, en el marc de l’acord PLE 98/2017, destinar 17.000 euros en concepte de les despeses de visual
data de l’aplicatiu Discoveries de vigilància tecnològica per a empreses del projecte Hubb30.
2) Comunicar aquest acord al vicerector d’innovació i de Projectes Estratègics, als efectes que siguin oportuns.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors
S'acorda:
1)
Aprovar, en el marc de l’acord PLE 98/2017, destinar 17.000 euros en concepte de les despeses de visual
data de l’aplicatiu Discoveries de vigilància tecnològica per a empreses del projecte Hubb30.
2)
Supeditar aquest acord a la disponibilitat pressupostària del Consell Social per a l’any 2018 i informar a la
Comissió Econòmica del Consell Social sobre el present acord als efectes que corresponguin en relació al projecte
de pressupost del Consell Social per a l’any 2018.
1)

Comunicar aquest acord al vicerector d’innovació i de Projectes Estratègics, als efectes que siguin oportuns.

Acord 9/2018, de 10 d’abril de 2018, del Plenari del Consell Social
Modificació d’estatuts del Consorci Centre de Recerca Agrigenòmica (CRAG-CSIC-IRTA-UAB-UB).
Exposició de motius:
Atès que el Consorci Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG), es va crear com una entitat consorciada entre
la Generalitat de Catalunya, l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC), la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat de Barcelona per
promoure la investigació d’excel·lència i el desenvolupament tecnològic, els estudis i l’ensenyament en el camp de
la genòmica i genètica vegetal i animal en tots els seus aspectes (document 1).
Atès que l’article 120 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic del sector públic (LRJSP) -antiga
disposició final segona de la Llei 27/2013, de 27 de desembre- preveu que els estatuts de cada consorci hauran de
determinar l’Administració pública d’adscripció de l’ens, d’acord amb uns criteris de prioritat que es recullen en el
seu apartat segon; establint, així mateix, que el règim pressupostari, de comptabilitat i de control i el règim jurídic
del personal al servei del consorci seran els de l’Administració pública d’adscripció (art. 122).
Atès que els articles 125, 126 i 127 LRJSP –antics articles 12 a 15 de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de
racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa- estableixen el règim jurídic aplicable
als consorcis en matèria d'efectes i procediment de separació dels membres de consorcis i liquidació dels
consorcis.
Atès que en sessió de 13 d’octubre de 2017 el Consell de Direcció del CRAG va aprovar inicialment la modificació
dels Estatuts del Consorci en els termes del document 2 per adaptar-los a la legalitat vigent.
Vist l’article 64.t) dels Estatuts de la UAB.
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Vist l’article 88.e) de la 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vist l’article 28.3. apartat a, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social.
Vista la proposta de modificació dels estatuts del Consorci Centre de Recerca en Agrigenòmica (document 2).
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Vist l’acord 27/2018 pres pel Consell de Govern de 14 de març, en virtut del qual s’acorda ratificar l’acord del
Consell de Direcció del Consorci Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG) de 13 d’octubre de 2017 que va
aprovar inicialment la modificació dels seus Estatuts.
Vista la proposta d’acord CE 24/2018 de la Comissió Econòmica del Consell Social de la UAB de 4 d’abril, que
estableix: Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1)Ratificar l’acord
del Consell de Direcció del Consorci Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG) de 13 d’octubre de 2017 que va
aprovar inicialment la modificació dels seus Estatuts en els termes del document 2; 2)Encarregar al vicerector
d’Innovació i de Projectes Estratègics l'execució i el seguiment d’aquest acord; 3)Comunicar el present acord al
vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu; 4)Informar del
present acord al Consorci Centre de Recerca en Agrigenòmica. Prenent en consideració que la reunió de la
Comissió Econòmica està pendent de dur-se a terme, i que per tant, l’acord PLE 9/2018 que es proposa per al Ple
de 10 d’abril de 2018 resta subjecte a l’acord favorable de la Comissió Econòmica.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'acorda:
1) Ratificar l’acord del Consell de Direcció del Consorci Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG) de 13
d’octubre de 2017 que va aprovar inicialment la modificació dels seus Estatuts en els termes del document 2.
2)

Encarregar al vicerector d’Innovació i de Projectes Estratègics l'execució i el seguiment d’aquest acord.

3) Comunicar el present acord al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a
fer-lo efectiu.
4)

Informar del present acord al Consorci Centre de Recerca en Agrigenòmica.

Acord 10/2018, de 10 d’abril de 2018, del Plenari del Consell Social
Creació d’un títol de grau.
Exposició de motius:
Atesa la petició de creació d’un títol de grau i que la documentació justificativa corresponent (document 1)
acredita que la proposta reuneix els requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus de títols.
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general.
Vist el que disposa l’article 64.e dels Estatus de la UAB sobre la creació de títols universitaris oficials.
Vist el que disposa el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments
universitaris oficials.
Vist l’article 88.b de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vist l’article 29.1.b del Reglament de funcionament i organització del Consell Social de la UAB.
Vist l’acord 16/2018 pres pel Consell de Govern de la UAB reunit el 14 de març de 2018.
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Vist l’acord CA 08/2018 de la Comissió Acadèmica del Consell Social, reunida el 20 de març de 2018, i en que
s’estableix:
Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:
1) Aprovar la creació del títol de grau en Filosofia, Política i Economia.
2)
Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment del punt primer
d’aquest acord.
3)
Comunicar el present acord a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-lo efectiu.
Atesa la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic
Per tot això, a la vista de les consideracions i la documentació continguda en la part expositiva,
Proposta d’acord :
1)

Aprovar la creació del títol de grau en Filosofia, Política i Economia.

2)
Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment del punt primer
d’aquest acord.
3)
Comunicar el present acord a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-lo efectiu.
Acord 11/2018, de 10 d’abril de 2018, del Plenari del Consell Social
Creació i modificació de títols de màsters propis i de diplomes de postgrau nous.
Exposició de motius
Ateses les peticions de creació i modificació de títols de màster i de diploma de postgrau que han estat
presentades a l’Escola de Postgrau, i atesa la documentació justificativa corresponent que acredita que les
propostes de creació reuneixen els requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus de títols (documents
1, documentació 2, documentació 3, document 4) .
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general.
Vistos els articles 64.f i 171.1 dels Estatuts de la UAB sobre la creació de titulacions pròpies de la UAB.
Vist l’article 29.1.a del reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist l’acord 17/2018, del Consell de Govern de 14 de març de 2018.
Vist l’acord CA 9/2018 de la Comissió Acadèmica del Consell Social de la UAB de 20 de març de 2018, que
estableix informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: Informar
favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:
1) Aprovar la creació de nous títols de màster propi següents:
a. Màster en Patologia i Cirurgia del Segment Posterior del Globus Ocular.
b. Màster en Enginyeria de Desenvolupament d’Aplicacions per a Dispositius Mòbils.
2) Aprovar la creació del títol de diploma de postgrau següent:
a. Diploma de Postgrau en Cardiopaties Congènites de l’Adult.
3) Aprovar la modificació dels títols de diploma de postgrau següents:
a. Màster en Executive Business Management, que passa a denominar-se Màster ne Business
Management. Speciality in Executive Business.
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b. Màster en Executive Business Management, que passa a denominar-se Màster ne Business
Management. Speciality in International Business
4) Encarregar a la directora de l’Escola de Postgrau i de la Formació Contínua l'execució i el seguiment dels punts
primer a tercer d’aquest acord.
5) Comunicar el present acord a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica de la UAB, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-lo efectiu.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'acorda :
1) Aprovar la creació de nous títols de màster propi següents:
a. Màster en Patologia i Cirurgia del Segment Posterior del Globus Ocular.
b. Màster en Enginyeria de Desenvolupament d’Aplicacions per a Dispositius Mòbils.
2) Aprovar la creació del títol de diploma de postgrau següent:
a. Diploma de Postgrau en Cardiopaties Congènites de l’Adult.
3) Aprovar la modificació dels títols de diploma de postgrau següents:
a. Màster en Executive Business Management, que passa a denominar-se Màster ne Business
Management. Speciality in Executive Business.
b. Màster en Executive Business Management, que passa a denominar-se Màster ne Business
Management. Speciality in International Business
4) Encarregar a la directora de l’Escola de Postgrau i de la Formació Contínua l'execució i el seguiment dels punts
primer a tercer d’aquest acord.
5) Comunicar el present acord a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica de la UAB, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-lo efectiu.

I.2. Comissions del Consell Social
I.2.1. Comissió Econòmica
[tornar a l’índex]

Acord 22/2018, de 4 d’abril de 2018, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Acta de la sessió del dia 19 de febrer de 2018
S'acorda:
Aprovar l’acta de la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el dia 19 de febrer de 2018.

Acord 23/2018, de 4 d’abril de 2018, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Acta de la sessió del dia 1 de març de 2018.
S'acorda:
Aprovar l’acta de la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el dia 1 de març de 2018.
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Acord 24/2018, de 4 d’abril de 2018, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Modificació d’estatuts del Consorci Centre de Recerca Agrigenòmica (CRAG-CSIC-IRTA-UAB-UB).
Exposició de motius:
Atès que el Consorci Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG), es va crear com una entitat consorciada entre
la Generalitat de Catalunya, l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC), la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat de Barcelona per
promoure la investigació d’excel·lència i el desenvolupament tecnològic, els estudis i l’ensenyament en el camp de
la genòmica i genètica vegetal i animal en tots els seus aspectes (document 1).
Atès que l’article 120 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic del sector públic (LRJSP) -antiga
disposició final segona de la Llei 27/2013, de 27 de desembre- preveu que els estatuts de cada consorci hauran de
determinar l’Administració pública d’adscripció de l’ens, d’acord amb uns criteris de prioritat que es recullen en el
seu apartat segon; establint, així mateix, que el règim pressupostari, de comptabilitat i de control i el règim jurídic
del personal al servei del consorci seran els de l’Administració pública d’adscripció (art. 122).
Atès que els articles 125, 126 i 127 LRJSP –antics articles 12 a 15 de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de
racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa- estableixen el règim jurídic aplicable
als consorcis en matèria d'efectes i procediment de separació dels membres de consorcis i liquidació dels
consorcis.
Atès que en sessió de 13 d’octubre de 2017 el Consell de Direcció del CRAG va aprovar inicialment la modificació
dels Estatuts del Consorci en els termes del document 2 per adaptar-los a la legalitat vigent.
Vist l’article 64.t) dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 88.e) de la 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vist l’article 28.3. apartat a, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social.
Vista la proposta de modificació dels estatuts del Consorci Centre de Recerca en Agrigenòmica (document 2).
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Vist l’acord 27/2018 pres pel Consell de Govern de 14 de març, en virtut del qual s’acorda: PRIMER.- Ratificar
l’acord del Consell de Direcció del Consorci Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG) de 13 d’octubre de 2017
que va aprovar inicialment la modificació dels seus Estatuts en els termes del document 2;
SEGON.- Elevar al Consell Social els presents acords, per tal que exerceixi les seves competències; TERCER.Encarregar al 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; CINQUÈ.- Informar dels presents acords al Consorci Centre de Recerca en Agrigenòmica.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors
S'acorda:
Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:
1)
Ratificar l’acord del Consell de Direcció del Consorci Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG) de 13
d’octubre de 2017 que va aprovar inicialment la modificació dels seus Estatuts en els termes del document 2.
2)

Encarregar al vicerector d’Innovació i de Projectes Estratègics l'execució i el seguiment d’aquest acord.

3) Comunicar el present acord al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a
fer-lo efectiu.
4)

Informar del present acord al Consorci Centre de Recerca en Agrigenòmica.

Butlletí Oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona

BOUAB Núm. 161 - Abril / 2018

pàg. 8

Acord 25/2018, de 4 d’abril de 2018, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Tarifes del Programa Study Abroad per al curs acadèmic 2018-2019.
Exposició de motius:
Vist l’article 89.i de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vist l’article 64 dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.3.c del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB.
Atesa la proposta de la gerència pel que fa a les tarifes del Programa Study Abroad per al curs acadèmic 20182019.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'acorda:
1) Aprovar les tarifes del programa Study Abroad per al curs acadèmic 2018-2019, d’acord amb el que consta
en el document 1.
2)
Comunicar aquest acord al gerent i a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica de la UAB, als efectes de les
gestions que siguin oportunes.
Acord 26/2018, de 4 d’abril de 2018, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Modificacions de crèdit del pressupost de la UAB a 31 de desembre de 2017.
Exposició de motius:
Atesa la sol·licitud presentada per la Gerència de la UAB en relació a la proposta de modificacions de crèdit del
pressupost de la UAB a 31 de desembre de 2017 (documents 1 i 2).
Vist l’article 89.g de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya.
Vist l’article 28.2.b del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'acorda:
1) Aprovar les modificacions de crèdit del pressupost de la UAB a 31 de desembre de 2017, d’acord amb el que
consta en el document 2.
2) Comunicar aquest acord al Gerent i a la vicegerent de l’àmbit econòmic de la UAB, per tal que es duguin a
terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu.
Acord 27/2018, de 4 d’abril de 2018, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Modificacions de crèdit del pressupost de la UAB a 28 de febrer de 2018.
Exposició de motius:
Atesa la sol·licitud presentada per la Gerència de la UAB en relació a la proposta de modificacions de crèdit del
pressupost de la UAB a 28 de febrer de 2018 (documents 1 i 2).
Vist l’article 89.g de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya.
Vist l’article 28.2.b del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
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Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'acorda:
1)
Aprovar les modificacions de crèdit del pressupost de la UAB a 28 de febrer de 2018, d’acord amb el que
consta en el document 2.
2) Comunicar aquest acord al Gerent i a la vicegerent de l’àmbit econòmic de la UAB, per tal que es duguin a
terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu.
Acord 28/2018, de 4 d’abril de 2018, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Complements retributius autonòmics per mèrits de recerca del personal docent i investigador funcionari i
contractat de la UAB amb estimació de recurs.
Exposició de motius:
Vistos els articles 72 i 90 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vist l’article 64. m dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.3.d del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB.
D’acord amb la Resolució ECO/3013/2015, de 21 de desembre, per la qual es dóna publicitat al procediment i als
terminis de presentació de les sol·licituds d'avaluació de l'activitat investigadora del personal docent i investigador
funcionari i contractat, per a períodes que hagin finalitzat com a màxim el 31 de desembre de 2015.
D’acord amb la Resolució ECO/2965/2016, de 23 de desembre, per la qual es dóna publicitat al procediment i als
terminis de presentació de les sol·licituds d'avaluació de l'activitat investigadora del personal docent i investigador
funcionari i contractat, per a períodes que hagin finalitzat com a màxim el 31 de desembre de 2016.
D’acord amb la modificació de les convocatòries dels anys 2016 i 2017, en aplicació de la Sentència 40/2017 de 9
de febrer de 2017, per a l’emissió dels informes de reconeixement de l’activitat de recerca del professorat agregat
interí de les universitats públiques de Catalunya.
Vista la comunicació relativa a l’estimació dels recursos d’alçada emesa per l’AQU Catalunya referent als
complements retributius autonòmics per mèrits de recerca.
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, en el seu article 7 estableix que un
cop certificada l’avaluació per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, ho traslladarà al
Consell de Govern per tal que pugui formular la proposta d’assignació al Consell Social.
Vist l’acord 25/2018 pres pel Consell de Govern de 14 de març, en virtut del qual s’acorda: PRIMER.- Donar-se per
assabentats i donar per bona la proposta de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya de
complements retributius autonòmics per mèrits de recerca del professorat contractat de la UAB que han obtingut
avaluació positiva per l’estimació d’un recurs d’alçada en els termes que s’annexen; SEGON.- No abonar aquest
complement retributiu als agregats interins fins que la Universitat disposi dels recursos econòmics de la
Generalitat de Catalunya, a excepció dels agregats que hagin signat el contracte indefinit; TERCER.- Elevar aquest
acord al Consell Social per a la seva aprovació, si escau; QUART.- Comunicar els presents acords a l’Àrea de
Personal Acadèmic i de Nòmines, per tal que portin a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu; CINQUÈ.Encarregar al Vicerector de Personal Acadèmic que faci l’execució i el seguiment d’aquests acords.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
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S'acorda:
1)
Aprovar els complements retributius autonòmics per mèrits de recerca del personal docent i investigador
contractat de la UAB que han obtingut avaluació positiva per l’estimació d’un recurs d’alçada, d’acord amb el que
consta al document 1.
2)
No abonar aquest complement retributiu als agregats interins fins que la Universitat disposi dels recursos
econòmics de la Generalitat de Catalunya, a excepció dels agregats que hagin signat el contracte indefinit.
3)
Comunicar el present acord a l'Àrea de Personal Acadèmic i de Nòmines per tal que portin a termes les
mesures necessàries per a fer-lo efectiu.
4)

Encarregar el vicerector de Personal Acadèmic que faci l’execució i el seguiment d'aquest acord.

Acord 29/2018, de 4 d’abril de 2018, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Convenis subscrits per la UAB en l’any 2017.
Exposició de motius
Vist l’article 89 apartat l, de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya, que estableix que
correspon al consell social ésser informat, directament per la universitat o mitjançant altres entitats, de la
formalització dels contractes i convenis que comporten despeses o ingressos per la universitat.
Vist l’article 184.3 dels Estatuts de la UAB, en el que es preveu que el rector informi anualment al Consell de
Govern i al Consell Social dels convenis i contractes formalitzats.
Vist l’article 28.3. j) del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist l’acord 26/2018 pres pel Consell de Govern de la UAB reunit el 14 de març, en virtut del qual s’aprova el
següent: PRIMER.- Donar-se per assabentat dels convenis subscrits a la UAB en el 2017 que consten en els
annexos; SEGON.-Elevar al Consell Social aquesta informació per tal que exerceixin les seves competències.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'acorda:
La Comissió Econòmica del Consell Social es dóna per assabentada de la relació dels convenis subscrits a la UAB
en l’any 2017, d’acord amb el que consta en el document 1.
Previsió de tancament del pressupost de la UAB de l’exercici 2017 i pressupost UAB de l’any 2018.
Exposició de motius:
En la Comissió Econòmica del Consell Social de 4 d’abril de 2018 es tractarà la informació disponible sobre la
previsió de tancament del pressupost de la UAB corresponent a l’exercici 2017 i sobre el pressupost de la UAB de
l’any 2018.
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I.3. Comissions del Consell de Govern
I.3.1. Comissió d’Afers Acadèmics
[tornar a l’índex]

Punt 1. Aprovació de l'acta de la darrera sessió.
Acord 030/2018, de 10 d'abril de 2018, Comissió d'Afers Acadèmics

ACORDS
Aprovació de l'acta de la sessió de 27 de febrer de 2018
Punt 4.1. Creació de títols de grau.
Acord 031/2018, de 10 d'abril 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.
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 032/2018, de 10 d'abril de 2018, Comissió d'Afers Acadèmics
Vistes les propostes de memòries de grau universitari presentades pels centres corresponents, i després de
revisada la documentació justificativa corresponent que acredita que les propostes reuneixen els requisits exigits
per a la seva aprovació.
Atesa la necessitat d’implementar les propostes que es presenten per tal de satisfer la demanda d’aquests estudis.
Vist l'article 15 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments
universitaris oficials, que estableix les directrius per a l’elaboració dels plans d’estudis conduents a l’obtenció del
títol de 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
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Govern, l’aprovació dels plans d’estudis dels estudis de segon cicle que condueixen a l’obtenció de títols oficials i
de títols propis i informar-ne el Consell Social, així com aprovar les modificacions derivades de la seva l’aplicació.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, les memòries de grau, condicionat a l’aprovació dels títols
corresponents pels òrgans competents:
• Comunicació de les Organitzacions
• Comunicació Interactiva
• Enginyeria en Energies Renovables i Eficiència Energètica
• Estadística Aplicada
SEGON.- Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment d’aquests
acords.
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius.
Punt 4.3. Aprovació de mínors.
Acord 033/2018, de 10 d'abril de 2018, Comissió d'Afers Acadèmics
Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat de creació d’un mínor.
Vistos els articles 15 i següents de la Normativa sobre organització acadèmica complementaria de la normativa
acadèmica de caràcter general de la UAB, aprovada pel Consell de Govern de 19 d’octubre de 2011, i les seves
posteriors modificacions, que estableixen que un mínor és un itinerari d’universitat, amb responsabilitat de
programació d’un centre, que té com a finalitat que l’estudiant assoleixi competències pròpies d’un àmbit diferent
del que constitueix el nucli principal de la seva titulació de grau, utilitzant assignatures d’altres plans d’estudis, i
que disposen, entre d’altres, que aquests estudis seran aprovats per la Comissió competent en matèria
d’ordenació acadèmica dels estudis de grau.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
Primer.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la creació del mínor següent:
• Estudis Hispanoamercans
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.
Punt 4.4. Modificació de memòries de grau.
Acord 034/2018, de 10 d'abril 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.
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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 la memòria dels títols de Grau.
Segon.- Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat
acords.

l'execució i el seguiment d’aquests

Tercer.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius.
Punt 5.1. Creació de títols de màster universitari.
Acord 035/2018, de 10 d'abril de 2018, Comissió d'Afers Acadèmics
Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat de creació de títol de Màster Universitari
que ha estat presentada pel centre corresponent.
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general.
Vist el que disposa el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments
universitaris oficials.
Vist l’article 226 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat
amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011 i les seves posteriors
modificacions, sobre la creació i modificació de títols de màster universitari.
Vist l'article 12.4.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 26 de gener de 2017, pel que fa a les
competències de la Comissió d'Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que haurà
d'aprovar el Consell de Govern sobre creació d'ensenyaments i títols de segon cicle.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
Primer.- Informar favorablement la creació dels títols de màster universitari .
Segon.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació.
Punt 5.2. Aprovació de memòries de màster universitari.
Acord 036/2018, de 10 d'abril de 2018, Comissió d'Afers Acadèmics
Vistes les propostes de memòries de màsters universitaris presentades pels centres corresponents, i després de
revisada la documentació justificativa corresponent que acredita que les propostes reuneixen els requisits exigits
per a la seva aprovació.
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Atesa la necessitat d’implementar les propostes que es presenten per tal de satisfer la demanda d’aquests estudis.
Vist l'article 15 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments
universitaris oficials, que estableix les directrius per a l’elaboració dels plans d’estudis conduents a l’obtenció del
títol de Màster Universitari.
Vist l'article 12.3.a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 26 de gener de 2017, pel que fa a les
competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon, per delegació del Consell de
Govern, l’aprovació dels plans d’estudis dels estudis de segon cicle que condueixen a l’obtenció de títols oficials i
de títols propis i informar-ne el Consell Social, així com aprovar les modificacions derivades de la seva l’aplicació.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
Primer.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, les memòries dels màsters universitaris, condicionat a
l’aprovació dels títols corresponents pels òrgans competents:
• Acupuntura Aplicada al Dolor
• Atenció de Llarga Durada
• Gestió Turística del Patrimoni Cultural
• Neurorehabilitació
• Polítiques Educatives per al Desenvolupament Global / Education Policies for Global Develpment
Segon.- Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment d’aquests
acords.
Tercer.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius.
Punt 5.3. Modificació de memòries de màster universitari.
Acord 037/2018, de 10 d'abril de 2018, Comissió d'Afers Acadèmics
Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat de modificació de memòries de màsters
universitaris que han estat presentades pels centres corresponents.
Atesa la necessitat de modificar les memòries dels títols de màster universitari que es presenten, per tal
d’adequar-les 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 i informar-ne al Consell Social.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
Primer.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, les modificacions de les memòries dels títol de màsters
universitaris següents:
Segon.- Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment d’aquests
acords.
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TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius.
Punt 6.1. Informe sobre el calendari academicoadministratiu del curs 2018-2019 i elevació al Consell
de Govern per a la seva aprovació.
Acord 038/2018, de 10 d'abril de 2018, Comissió d'Afers Acadèmics
Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat d'aprovació del Calendari acadèmic
administratiu del curs acadèmic 2018-2019.
Atesa la necessitat de disposar d’un calendari acadèmic administratiu marc de la UAB per a programar les
activitats docents i els procediments administratius del curs acadèmic 2018-2019.
Vist l'article 12.4.c) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de
la UAB, segons la redacció donada per l'acord del Consell de Govern de data 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 en matèria de calendari acadèmic i administratiu.
Vist el calendari acadèmic de la UAB per al curs 2018-2019, aprovat pel Consell de Govern de la UAB el 14 de
març de 2018.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
Primer.- Informar favorablement sobre el calendari acadèmic administratiu del curs 2018-2019.
Segon.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació.
Punt 6.2. Concessió de premis extraordinaris de titulació, per delegació del Consell de Govern.
Acord 039/2018, de 10 d'abril 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, 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.
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 i la concessió extraordinària per al curs 2013-2014. [Document]
Segon.- Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l’execució i el seguiment de l’acord
primer.
Tercer.- Comunicar aquests acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per fer-los efectius.
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Punt 6.3. Aprovació de la convalidació de crèdits de Cicles Formatius de Grau Superior als graus.
Acord 040/2018, de 10 d'abril de 2018, Comissió d'Afers Acadèmics
Vista la proposta del vicerectorat de Programació Acadèmica i de Qualitat, d'aprovació de reconeixement de Cicles
Formatius de Grau Superior per crèdits d'estudis de grau presentades pels centres corresponents.
Atesa la necessitat d'implementar l'oferta d'ensenyaments superiors oficials que donen dret a reconeixement
acadèmic en els estudis de grau per al curs acadèmic 2018/2019.
Vist l'article 6.2 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments
universitaris oficials, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, que disposa que podran ser objecte de
reconeixement els crèdits cursats en altres ensenyaments superiors oficials.
Vist l'article 78 del Text Refós de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de
conformitat amb al Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol,
aprovat per l'acord del Consell de Govern de 2 de març de 2011, i les seves posteriors modificacions, el qual
disposa que podran ser objecte de reconeixement els crèdits cursats en altres ensenyaments superiors oficials.
Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per l'acord del Consell de Govern de data 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 el reconeixement de cicles formatius de grau superior per crèdits d’estudis de grau. [Document]
Segon. Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l’execució i el seguiment de l’acord
primer.
Tercer. Comunicar aquests acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica per tal que porti a terme les mesures
necessàries per fer-los efectius.
Punt 7. Presentació de la convocatòria 2018 d’ajuts per a projectes d’innovació i de millora de la
qualitat docent.
Acord 041/2018, de 10 d'abril de 2018, Comissió d'Afers Acadèmics

ACORDS
Primer.- Aprovar la convocatòria d’ajuts per a Projectes d’Innovació Docent i de Millora de la Qualitat Docent
2018.[Document]
Segon. Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l’execució i el seguiment de l’acord
primer.
Tercer. Comunicar aquests acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica per tal que porti a terme les mesures
necessàries per fer-los efectius.
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I.3.2. Comissió d’Alumnat i d’Ocupabilitat
[tornar a l’índex]

Punt 1. Aprovació de l'acta de la darrera sessió.
Acord 004/2018, de 12 d'abril de 2018, Comissió d'Alumnat i Ocupabilitat

ACORDS
Aprovació de l'acta de la sessió del dia 1 de febrer de 2018
Punt 3. Convocatòria d'Ajuts a l'Estudi del curs acadèmic 2018-2019:
Acord 005/2018, de 12 d'abril de 2018, Comissió d'Alumnat i Ocupabilitat
Vista la proposta del vicerectora d’Alumnat i Ocupabilitat.
Atès que el Text refós de les normatives complementàries de les normes de caràcter general aplicables a l’alumnat
de la Universitat Autònoma de Barcelona, aprovat per acord del Consell de Govern de 13 de juliol de 2011,
estableix la normativa bàsica que ordena les diferents convocatòries d’ajuts de col·laboració amb la UAB.
Vist l’article 8 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions de Consell de Govern de la UAB,
segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de 15 de juliol de 2009, pel què fa a les competències
de la Comissió d’Alumnat i Ocupabilitat.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
PRIMER.- Aprovar el Programa d’ajuts a l’estudi de la Universitat Autònoma de Barcelona per al curs 2018-2019,
composta per les següents convocatòries:[Document]
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Convocatòria d’ajuts de col·laboració.
Programa estades de pràctiques.
Convocatòria de beques diverses.
Convocatòria d’ajuts a l’estudi per a situacions d’emergència: Programa finestreta.
Convocatòria de beques Salari Ítaca-Banco Santander per a alumnes de Grau.
Convocatòria d’ajuts per estades i treballs de camp.

SEGON - Encarregar a la vicerectora d’Alumnat i d’Ocupabilitat l’execució i seguiment d’aquests acords.
TERCER- Comunicar els presents acords a la vicegerent competent en matèria d’alumnat, per tal que porti a terme
les mesures necessàries per a fer-los efectius.

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

Acord 016/2018, d’ 11 d'abril de 2018, Comissió d'Economia i d'Organització
ACORD
Aprovar l’acta de la sessió anterior del dia 15 de febrer de 2018.
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Acord 017/2018, d’ 11 d'abril de 2018, Comissió d'Economia i d'Organització
Vistos els criteris bàsics per a l'elaboració del pressupost de la UAB per a l'any 2018 aprovats pel Consell de
Govern en data 16 de novembre de 2017.
Vist que els criteris bàsics per a l’elaboració del pressupost per a l’exercici 2017 han estat aprovats pel Ple del
Consell Social en la sessió del dia 16 de novembre de 2017.
Atès que l'article 64.l) dels Estatuts de la UAB estableix que correspon al Consell de Govern elevar al Consell
Social la proposta de pressupost anual, i que l'article 212 disposa que la Gerència elabora l'avantprojecte de
pressupost, d'acord amb les directrius de l'Equip de Govern i dels criteris bàsics aprovats pel Consell de Govern i
pel Consell Social.
Vist l'article 10.4 lletra a) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de
Govern de la UAB, pel que fa a les competències de la Comissió d'Economia i d'Organització, que estableix que li
correspon informar les propostes que haurà d'aprovar el Consell de Govern sobre el projecte de pressupost anual.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
ACORDS
PRIMER.- Informar favorablement el projecte de pressupost de la UAB per a l'any 2018.
SEGON.- Elevar aquesta proposta al Consell de Govern i al Consell Social perquè exerceixin les seves
competències.
TERCER.- Encarregar al vicerector d’Economia i Campus l'execució i el seguiment d'aquests acords.
QUART.- Comunicar els anteriors acords al Gerent, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer
efectiu el present acord.
Acord 018/2018, d’ 11 d'abril de 2018, Comissió d'Economia i d'Organització
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 23 de les Bases d’execució del pressupost 2017, que pel que fa al tancament de l’exercici 2017
preveu que caldrà imputar tots els ingressos que hagin estat liquidats o que corresponguin a l’exercici i totes les
obligacions que s’acrediti que s’han concret durant el mateix període.
Vist l’article 81.5 de la Llei Orgànica d’Universitats, modificat pel Reial Decret Llei 14/2012, de 20 d’abril, de
mesures urgents de racionalització de la despesa pública de l’àmbit educatiu que disposa el següent:
5. “Les universitats estan obligades a retre comptes de la seva activitat davant l'òrgan de fiscalització de comptes
de la Comunitat Autònoma, sense perjudici de les competències del Tribunal de Comptes.
El pressupost de cada exercici es liquidarà quant a la recaptació de drets i el pagament d'obligacions el 31 de
desembre de l'any natural corresponent, quedant a càrrec de la Tresoreria universitària tots els ingressos i
pagaments pendents, segons les seves respectives contraccions. Les universitats han de confeccionar la liquidació
del seu pressupost abans del primer de març de l'exercici següent.
En cas de liquidació del pressupost amb romanent de tresoreria negatiu, el Consell Social ha de procedir en la
primera sessió que celebri a la reducció de despeses del nou pressupost per quantia igual al dèficit produït.
L'expressada reducció només podrà revocar-se per acord de l'òrgan, a proposta del Rector, previ informe de
l'interventor i autorització de l'òrgan corresponent de la Comunitat Autònoma, quan les disponibilitats
pressupostàries i la situació de tresoreria ho permetessin.
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Les transferències, amb càrrec als pressuposts de la Comunitat Autònoma, a favor, directament o indirectament,
de les universitats requeriran l'aprovació i posada en marxa de la reducció de despeses.
Les universitats remetran còpia de la liquidació dels seus pressupostos i el resta de documents que constitueixin
els seus comptes anuals a la Comunitat Autònoma en el termini establert per les normes aplicables de la
Comunitat Autònoma.
La manca de remissió de la liquidació del pressupost, o la manca d'adopció de mesures en cas de liquidació amb
romanent negatiu, facultarà la Comunitat Autònoma per adoptar, en l'àmbit de les seves competències, les
mesures necessàries per a garantir l’estabilitat pressupostària de la Universitat.”
Vist el tancament provisional del pressupost finalitzat a 31 de desembre de 2017 que s’annexa.
Vist l'article 10 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 d’Economia i d’Organització en matèria de planificació i
seguiment econòmic i pressupostari.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del gerent, la Comissió d’Economia i
d’Organització aprova els següents
ACORDS
PRIMER.- Informar favorablement de la liquidació provisional del pressupost corresponent a l’exercici finalitzat el
31 de desembre de 2017.
SEGON.- Encarregar al vicerector d’Economia i de Campus l’execució i el seguiment d’aquests acords.

Acord 019/2018, d’ 11 d'abril de 2018, Comissió d'Economia i d'Organització
Vista la proposta d’aprovació de les modificacions de crèdit de data 31 de desembre de 2017.
Vistos els Acords de la Comissió d’Economia i Organització de data 20 de febrer, de 21 d’abril, 31 de maig, 30 de
juny, 14 de setembre, 27 d’octubre 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 31 de desembre de 2017. [Document]
SEGON. Encarregar al gerent i a la vicegerent d’Economia l'execució i el seguiment d’aquests acords.
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Acord 020/2018, d’ 11 d'abril de 2018, Comissió d'Economia i d'Organització
Vist l’informe de l’aplicació d’incorporació de romanents de crèdit de l’exercici 2017 al pressupost del 2018 de
data 21 de març de 2018.
Vist l'article 10 de la Llei 4/2017, el 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, que
regula el procediment per a poder incorporar els romanents de crèdit amb els requisits expressament previstos.
Vistos els articles 210, 211, 213 i 215 dels Estatuts de la UAB que preveuen que la UAB té un pressupost anual,
únic, públic i equilibrat que conté tots els ingressos previsibles i la totalitat de les despeses estimades al llarg de
l'exercici econòmic.
Vist l'article número 12 de les Bases d'execució del pressupost 2017, prorrogats per a l’exercici de 2018 segons
Acord de Consell de Govern de 13 de desembre de 2017 i per Acord del Consell Social de 20 de desembre de
2017, que pel que fa a l'addició als crèdits de l'exercici corrent de romanents de crèdits de l'exercici anterior que,
per diverses circumstàncies, no han estat utilitzats
Vista la Instrucció per a la incorporació de romanents de crèdit de l’exercici de 2017 al pressupost de la UAB de
2018, aprovada per acord de la Comissió d’Economia i d’Organització de data 27 de novembre de 2017 la qual
preveu que correspon a la Comissió d’Economia i d’Organització conèixer i valorar les sol·licituds motivades
d’incorporació de romanents per a l’exercici 2018 i que en els casos en què la Comissió d’Economia emeti un
informe favorable, la gerència procedirà a la incorporació de romanents. En cas que l’informe sigui de caràcter
desfavorable, es garantirà un termini de trenta dies per a al·legacions, a partir de les quals el vicerector
d’Economia i de Campus resoldrà.
Vist el que disposa la Instrucció per a la incorporació de romanents de crèdit de l’exercici 2017 al pressupost 2018
pel que fa al calendari d’incorporacions i obertura de període d’al·legacions.
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 pels 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 d’aprovació de les instruccions
per al seguiment i la gestió del pressupost.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
ACORDS
PRIMER. Aprovar l’Informe sobre l’aplicació de la Instrucció de romanents
pressupost de la UAB de 2018. [Document]

de crèdit de l’exercici 2017 al

SEGON. Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l'Equip de Govern i la Gerència l'execució i el
seguiment d'aquests acords.
TERCER. Comunicar els presents acords a la vicegerent d'Economia, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.

Acord 021/2018, d’ 11 d'abril de 2018, Comissió d'Economia i d'Organització
Vista la proposta del vicerector d’Economia i de Campus en relació amb el projecte UAB Campus Saludable i
Sostenible que s’articula a l’entorn de dos grans eixos: el campus saludable i el campus sostenible.
Vist l'article 1er de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica
4/2007, de 12 d'abril, que disposa que és funció de la Universitat al servei de la societat la difusió, la valorització i
la transferència del coneixement al servei de la cultura, de la qualitat de vida i del desenvolupament econòmic i
l’article 91 que disposa que les universitats fomentaran la participació dels membres de la comunitat universitària
en activitats i projectes de cooperació internacional i solidaritat. Així mateix propiciaran la realització d’activitats i
iniciatives que contribueixin a l’impuls de la cultura de pau, el desenvolupament sostenible i el respecte al medi
ambient, com elements essencials per al progrés solidari.
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Vist l’article 3er de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya, que fa esment a la transmissió
dels valors cívics i socials propis d’una societat democràtica i a l’objectiu de progrés general, social i econòmic i el
seu desenvolupament sostenible.
Vist l'article 4 dels Estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona que disposa que és una finalitat de la UAB,
entre d’altres, participar en el progrés i en el desenvolupament generals de la societat catalana i en la conservació
i enriquiment del seu patrimoni intel·lectual, cultural, natural i científic i en el seu desenvolupament econòmic i
benestar social.
Vist l’Acord de Consell de Govern de 14 de març de 2013 mitjançant el qual es va aprovar el Pla Campus
Saludable i Sostenible 2013/2017.
Vist el Pla de sostenibilitat de la UAB 2018-2022 el qual defineix les accions que la Universitat haurà de dur a
terme en l’àmbit de la sostenibilitat ambiental en aspectes tan importants com, entre d’altres, l’alimentació
saludable, la pràctica d’activitat física la gestió de la mobilitat, dels residus i dels espais agroforestals, així com
l’estalvi i l’eficiència energètica i la comunicació ambiental a la comunitat universitària.
Vist l'article 10, apartat 4 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de
Govern de la UAB, segons la redacció donada per pels 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 d’organització.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
ACORDS
PRIMER. Donar-se per assabentat del Pla de Campus Saludable i Sostenible 2018/2022.
SEGON. Donar-se per assabentat del retiment de comptes del Pla Campus Saludable i Sostenible període
2013/2017.
TERCER. Elevar els acords al Consell de Govern perquè exerceixi les seves competències.
QUART. Comunicar els presents acords al vicerector d’Economia i de Campus per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.
Acord 022/2018, d’ 11 d'abril de 2018, Comissió d'Economia i d'Organització
Vista la proposta del vicerector de Recerca i Transferència sobre la modificació de la Normativa acadèmica de la
UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre,
modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol.
Vista la necessitat d’actualitzar els articles 317 i següents del Text Refós de la Normativa acadèmica abans
esmentada, pel que fa a la regulació del cànon de les activitats de formació contínua.
Vist l’Acord de la Comissió d’Afers Acadèmics pel qual es va informar favorablement sobre la modificació dels
articles 317 i següents del Text Refós de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris
regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/200
Vist l'article 10.4.c) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de
la UAB, segons la redacció donada per l'acord del Consell de Govern de data 26 de gener de 2017, pel que fa a les
competències de la Comissió d’Economia i d’Organització Acadèmics, que estableix que li correspon informar les
propostes que haurà d'aprovar el Consell de Govern en matèria de disposicions normatives en matèria econòmica..
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Recerca i de Transferència, la
Comissió d’Economia i d’Organització aprova els següents
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ACORDS
PRIMER.- Informar favorablement sobre la modificació dels articles 317 i següents del Text Refós de la Normativa
acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007.
SEGON.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació.
Acord 023/2018, d’ 11 d'abril de 2018, Comissió d'Economia i d'Organització
Vista la proposta de la Gerència en relació amb la informació
Universitàries corresponent a l’exercici de 2018.

sobre la programació del

Pla d’Inversions

Atès que el document presentat conté informació relativa a les quantitats programades i executades
l’exercici de 2018.

per a

Vist l'article 120 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'Universitats de Catalunya, que preveu que el pla d'inversions
universitàries és l'instrument específic per a finançar les infraestructures i els equipaments de les universitats
públiques que es requereixen per a l'execució de la programació universitària a Catalunya.
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 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 del
pla pluriennal d’inversions.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
ACORDS
PRIMER. Aprovar de la proposta de programació del PIU 2018. [Document]
SEGON. Encarregar al vicerector d’Economia i Campus l'execució i el seguiment d'aquests acords.
Acord 024/2018, d’ 11 d'abril de 2018, Comissió d'Economia i d'Organització
Vista la proposta de la Rectora de la UAB de data 24 d’abril de 2017 pel que fa a les baixes de l’inventari general
de drets i béns de la UAB, en relació als béns mobles per valor inferior als 1.500€ en caos de robatoris,
deterioraments/deixalleria, vendes o donacions a terceres persones.
Vistos els articles 204 i 208 dels Estatuts de la UAB pel que fa al patrimoni i a l’inventari de béns i drets de la UAB.
Vist l’article 64.q) del Estatuts de la UAB pel que fa al procediment d’afectació i desafectació al domini públic dels
béns universitaris, així com l’adquisició i el procediment d’alienació de béns patrimonials.
Vistos els acords presos pel Consell de Govern de la UAB de 19 de març de 2015 i pel Ple del Consell Social de 30
d’abril de 2015 pels quals van autoritzar al Rector a donar de baixa de l’inventari general de drets i béns de la
UAB béns mobles per valor inferior als 1.500 euros en casos de robatoris, deteriorament/deixalleria, vendes o
donacions a terceres persones, a proposta de la Vicegerència d’Economia i amb l’obligació d’informar anualment al
Consell Social de totes les operacions portades a terme en el transcurs de l’exercici econòmic.
Vist l'article 10.4 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 26 de gener de 2017, pel que fa a les
competències de la Comissió d'Economia i d'Organització.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
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ACORDS
PRIMER. Informar de la proposta de baixa de l’inventari general de la UAB del béns mobles amb valor inferior a
1.500€.
SEGON: Elevar-ho al Consell de Govern i al Consell Social per tal que exerceixin les seves competències.
TERCER. Encarregar al Vicerector d’Economia i Campus l'execució i el seguiment d'aquests acords.
Acord 025/2018, d’ 11 d'abril de 2018, Comissió d'Economia i d'Organització
Vista la proposta d’aprovació de les modificacions de crèdit de data 15 de març de 2018.
Vist l’Acord de la Comissió d’Economia i Organització de data 15 de febrer de 2018.
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, prorrogat per Acord de Consell de Govern de 13 de
desembre de 2017 i Acord del Consell Social de data 20 de desembre de 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 15 de març de 2018. [Document]
SEGON. Encarregar al gerent i a la vicegerent d’Economia l'execució i el seguiment d’aquests acords.
Acord 026/2018, d’ 11 d'abril de 2018, Comissió d'Economia i d'Organització
Vist el Certificat emès en data 23 de febrer de 2018 pel vicerector d’Economia i Campus d’existència de crèdit
suficient per atendre la despesa corresponent a la contractació número 10/2016 de 1ª pròrroga de la contractació
núm. 10/2016 de servei de transport de viatgers en autobús de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Vist el que estableix la base d’execució 22 del pressupost de la UAB per al 2017, prorrogat per Acord de Consell de
Govern de 13 de desembre de 2017 i Acord de Consell Social de 20 de desembre de 2017, pel que fa a les
despeses pluriennals.
Vist el que disposen els articles 47 i 47 bis i 73,2 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària
pel que fa als compromisos de despeses de caràcter pluriennal i l’existència de crèdit pressupostari suficient per
atendre-les.
Vist el que disposa l’article 109.3 del RD-L 3/2011, de 14 de novembre , pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
de contractes del sector públic el qual estableix: ” 3. Al expediente se incorporarán el pliego de cláusulas
administrativas particulares y el de prescripciones técnicas que hayan de regir el contrato. En el caso de que el
procedimiento elegido para adjudicar el contrato sea el de diálogo competitivo regulado en la sección 5.ª, del
Capítulo I, del Título I, del Libro III, los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas serán
sustituidos por el documento descriptivo a que hace referencia el artículo 181.1.”
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Vist l'article 10 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per l’Acord de Consell de Govern de 13 de desembre de 2017 pel que fa al
procediment de simplificació del procediment d’aprovació de despeses pluriennals.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
ACORDS
PRIMER. Aprovar la proposta de despeses pluriennals per a la contractació de la 1ª pròrroga de la contractació
núm. 10/2016 de servei de transport de viatgers en autobús de la Universitat Autònoma de Barcelona 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.
Acord 027/2018, d’ 11 d'abril de 2018, Comissió d'Economia i d'Organització
Vist el Certificat emès en data 23 de febrer de 2018 pel vicerector d’Economia i Campus d’existència de crèdit
suficient per atendre la despesa corresponent a la 3era pròrroga de la contractació núm. 11/2013 de serveis de
manteniment d’instal·lacions d’electricitat (baixa tensió) dels edificis B,C, aulari central i de l’enllumenat dels vials
del campus de la Universitat Autònoma de Barcelona
Vist el que estableix la base d’execució 22 del pressupost de la UAB per al 2017, prorrogat per Acord de Consell de
Govern de 13 de desembre de 2017 i Acord de Consell Social de 20 de desembre de 2017, pel que fa a les
despeses pluriennals.
Vist el que disposen els articles 47 i 47 bis i 73,2 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària
pel que fa als compromisos de despeses de caràcter pluriennal i l’existència de crèdit pressupostari suficient per
atendre-les.
Vist el que disposa l’article 109.3 del RD-L 3/2011, de 14 de novembre , pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
de contractes del sector públic el qual estableix: ” 3. Al expediente se incorporarán el pliego de cláusulas
administrativas particulares y el de prescripciones técnicas que hayan de regir el contrato. En el caso de que el
procedimiento elegido para adjudicar el contrato sea el de diálogo competitivo regulado en la sección 5.ª, del
Capítulo I, del Título I, del Libro III, los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas serán
sustituidos por el documento descriptivo a que hace referencia el artículo 181.1.”
Vist l'article 10 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per l’Acord de Consell de Govern de 13 de desembre de 2017 pel que fa al
procediment de simplificació del procediment d’aprovació de despeses pluriennals.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
ACORDS
PRIMER. Aprovar la proposta de despeses pluriennals per a la contractació de la 3a pròrroga de la contractació
núm. 11/2013 de serveis de manteniment d’instal·lacions d’electricitat (baixa tensió) dels edificis i de l’enllumenat
dels vials del campus de la Universitat Autònoma de Barcelona 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.
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Acord 028/2018, d’ 11 d'abril de 2018, Comissió d'Economia i d'Organització
Vist el Certificat emès en data 3 d’abril de 2018 pel vicerector d’Economia i Campus
d’existència de crèdit
suficient per atendre la despesa corresponent a l’acord d’adhesió a la contractació conjunta d’un servei
d’escriptoris virtuals al núvol (exp. 17/37 CSUC).
Vist el que estableix la base d’execució 22 del pressupost de la UAB per al 2017, prorrogat per Acord de Consell de
Govern de 13 de desembre de 2017 i Acord de Consell Social de 20 de desembre de 2017, pel que fa a les
despeses pluriennals.
Vist el que disposen els articles 47 i 47 bis i 73,2 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària
pel que fa als compromisos de despeses de caràcter pluriennal i l’existència de crèdit pressupostari suficient per
atendre-les.
Vist el que disposa l’article 109.3 del RD-L 3/2011, de 14 de novembre , pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
de contractes del sector públic el qual estableix: ” 3. Al expediente se incorporarán el pliego de cláusulas
administrativas particulares y el de prescripciones técnicas que hayan de regir el contrato. En el caso de que el
procedimiento elegido para adjudicar el contrato sea el de diálogo competitivo regulado en la sección 5.ª, del
Capítulo I, del Título I, del Libro III, los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas serán
sustituidos por el documento descriptivo a que hace referencia el artículo 181.1.”
Vist l'article 10 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per l’Acord de Consell de Govern de 13 de desembre de 2017 pel que fa al
procediment de simplificació del procediment d’aprovació de despeses pluriennals.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
ACORDS
PRIMER. Aprovar la proposta de despeses pluriennals per a la contractació conjunta d’un servei d’escriptoris
virtuals al núvol (exp. 17/37 CSUC) 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.
Acord 029/2018, d’ 11 d'abril de 2018, Comissió d'Economia i d'Organització
Vist el Certificat emès en data 19 de març de 2018 pel vicerector d’Economia i Campus d’existència de crèdit
suficient per atendre la despesa corresponent a la 1ª pròrroga de la contractació núm. Consu-30/2015 (lot 1) de
serveis de seguretat a càrrec de vigilants de seguretat al campus de Bellaterra de la Universitat Autònoma de
Barcelona
Vist el que estableix la base d’execució 22 del pressupost de la UAB per al 2017, prorrogat per Acord de Consell de
Govern de 13 de desembre de 2017 i Acord de Consell Social de 20 de desembre de 2017, pel que fa a les
despeses pluriennals.
Vist el que disposen els articles 47 i 47 bis i 73,2 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària
pel que fa als compromisos de despeses de caràcter pluriennal i l’existència de crèdit pressupostari suficient per
atendre-les.
Vist el que disposa l’article 109.3 del RD-L 3/2011, de 14 de novembre , pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
de contractes del sector públic el qual estableix: ” 3. Al expediente se incorporarán el pliego de cláusulas
administrativas particulares y el de prescripciones técnicas que hayan de regir el contrato. En el caso de que el
procedimiento elegido para adjudicar el contrato sea el de diálogo competitivo regulado en la sección 5.ª, del
Capítulo I, del Título I, del Libro III, los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas serán
sustituidos por el documento descriptivo a que hace referencia el artículo 181.1.”
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Vist l'article 10 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per l’Acord de Consell de Govern de 13 de desembre de 2017 pel que fa al
procediment de simplificació del procediment d’aprovació de despeses pluriennals.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
ACORDS
PRIMER. Aprovar la proposta de despeses pluriennals per a la 1ª pròrroga de la contractació núm. Consu-30/2015
(lot 1) de serveis de seguretat a càrrec de vigilants de seguretat al campus de Bellaterra de la Universitat
Autònoma de Barcelona 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.
Acord 030/2018, d’ 11 d'abril de 2018, Comissió d'Economia i d'Organització
Vist el Certificat emès en data 19 de març de 2018 pel vicerector d’Economia i Campus d’existència de crèdit
suficient per atendre la despesa corresponent la 1ª pròrroga de la contractació núm. Consu-30/2015-(Lot 2) de
Serveis de control a càrrec d’auxiliars al campus de Bellaterra i a la Unitat Docent de l’Hospital Universitari
Germans Trias i Pujol de Badalona de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Vist el que estableix la base d’execució 22 del pressupost de la UAB per al 2017, prorrogat per Acord de Consell de
Govern de 13 de desembre de 2017 i Acord de Consell Social de 20 de desembre de 2017, pel que fa a les
despeses pluriennals.
Vist el que disposen els articles 47 i 47 bis i 73,2 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària
pel que fa als compromisos de despeses de caràcter pluriennal i l’existència de crèdit pressupostari suficient per
atendre-les.
Vist el que disposa l’article 109.3 del RD-L 3/2011, de 14 de novembre , pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
de contractes del sector públic el qual estableix: ” 3. Al expediente se incorporarán el pliego de cláusulas
administrativas particulares y el de prescripciones técnicas que hayan de regir el contrato. En el caso de que el
procedimiento elegido para adjudicar el contrato sea el de diálogo competitivo regulado en la sección 5.ª, del
Capítulo I, del Título I, del Libro III, los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas serán
sustituidos por el documento descriptivo a que hace referencia el artículo 181.1.”
Vist l'article 10 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per l’Acord de Consell de Govern de 13 de desembre de 2017 pel que fa al
procediment de simplificació del procediment d’aprovació de despeses pluriennals.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
ACORDS
PRIMER. Aprovar la proposta de despeses pluriennals per a la 1ª pròrroga de la contractació núm. Consu30/2015-(Lot 2) de Serveis de control a càrrec d’auxiliars al campus de Bellaterra i a la Unitat Docent de l’Hospital
Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona 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.
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Acord 031/2018, d’ 11 d'abril de 2018, Comissió d'Economia i d'Organització
Vist el Certificat emès en data 23 de febrer de 2018 pel vicerector d’Economia i Campus d’existència de crèdit
suficient per atendre la despesa corresponent la contractació núm. Consu -15/2017 Servei d’agència de viatges.
Vist el que estableix la base d’execució 22 del pressupost de la UAB per al 2017, prorrogat per Acord de Consell de
Govern de 13 de desembre de 2017 i Acord de Consell Social de 20 de desembre de 2017, pel que fa a les
despeses pluriennals.
Vist el que disposen els articles 47 i 47 bis i 73,2 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària
pel que fa als compromisos de despeses de caràcter pluriennal i l’existència de crèdit pressupostari suficient per
atendre-les.
Vist el que disposa l’article 109.3 del RD-L 3/2011, de 14 de novembre , pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
de contractes del sector públic el qual estableix: ” 3. Al expediente se incorporarán el pliego de cláusulas
administrativas particulares y el de prescripciones técnicas que hayan de regir el contrato. En el caso de que el
procedimiento elegido para adjudicar el contrato sea el de diálogo competitivo regulado en la sección 5.ª, del
Capítulo I, del Título I, del Libro III, los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas serán
sustituidos por el documento descriptivo a que hace referencia el artículo 181.1.”
Atès que per raons d’urgència la comissió Econòmica del Consell Social es sessió celebrada el dia 1 de març de
2018 va aprovar la proposta de les despeses pluriennals en concepte de la contractació del Servei d’agència de
viatges amb caràcter previ a que s’informés a la Comissió d’Economia i d’Organització del Consell de Govern com
es preceptiu.
Vist l'article 10 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per l’Acord de Consell de Govern de 13 de desembre de 2017 pel que fa al
procediment de simplificació del procediment d’aprovació de despeses pluriennals.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
ACORDS
PRIMER. Aprovar la proposta de despeses pluriennals corresponent la contractació núm. Consu -15/2017 Servei
d’agència de viatges i l’existència de crèdit suficient. [Document]
SEGON. Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència l'execució i el
seguiment d’aquests acords.
Acord 032/2018, d’ 11 d'abril de 2018, Comissió d'Economia i d'Organització
Vist el Certificat emès en data 23 de febrer de 2018 pel vicerector d’Economia i Campus d’existència de crèdit
suficient per atendre la despesa corresponent la pròrroga de la contractació derivada de l’Acord Marc de
subministrament d’energia (lot 1) i (lot 3) amb Endesa Energia S.A.U, ( EXP. 17/01), (EXP. 17/28-P1) que
finalitzen el dia 31 de desembre de 2018 i que són renovables per anualitats amb un màxim de tres.
Vist el que estableix la base d’execució 22 del pressupost de la UAB per al 2017, prorrogat per Acord de Consell de
Govern de 13 de desembre de 2017 i Acord de Consell Social de 20 de desembre de 2017, pel que fa a les
despeses pluriennals.
Vist el que disposen els articles 47 i 47 bis i 73,2 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària
pel que fa als compromisos de despeses de caràcter pluriennal i l’existència de crèdit pressupostari suficient per
atendre-les.
Vist el que disposa l’article 109.3 del RD-L 3/2011, de 14 de novembre , pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
de contractes del sector públic el qual estableix: ” 3. Al expediente se incorporarán el pliego de cláusulas
administrativas particulares y el de prescripciones técnicas que hayan de regir el contrato. En el caso de que el
procedimiento elegido para adjudicar el contrato sea el de diálogo competitivo regulado en la sección 5.ª, del
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Capítulo I, del Título I, del Libro III, los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas serán
sustituidos por el documento descriptivo a que hace referencia el artículo 181.1.”
Atès que per raons d’urgència la Comissió Econòmica del Consell Social es sessió celebrada el dia 1 de març de
2018 va aprovar la proposta de les despeses pluriennals corresponent la pròrroga de la contractació derivada de
l’Acord Marc de subministrament d’energia (lot 1) i (lot 3) amb Endesa Energia S.A.U, ( EXP. 17/01), (EXP. 17/28P1) que finalitzen el dia 31 de desembre de 2018 i que són renovables per anualitats amb un màxim de tres amb
caràcter previ a que s’informés a la Comissió d’Economia i d’Organització del Consell de Govern com es preceptiu.
Vist l'article 10 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per l’Acord de Consell de Govern de 13 de desembre de 2017 pel que fa al
procediment de simplificació del procediment d’aprovació de despeses pluriennals.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
ACORDS
PRIMER. Aprovar la proposta de despeses pluriennals corresponent a la pròrroga de la contractació derivada de
l’Acord Marc de subministrament d’energia (lot 1) i (lot 3) amb Endesa Energia S.A.U, ( EXP. 17/01), (EXP. 17/28P1) que finalitzen el dia 31 de desembre de 2018 i que són renovables per anualitats amb un màxim de tres i
l’existència de crèdit suficient. [Document]
SEGON. Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència l'execució i el
seguiment d’aquests acords.

I.3.4. Comissió d’Investigació
[tornar a l’índex]

Punt 1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
Acord 010/2018, de 4 d'abril de 2018, Comissió d'Investigació

ACORDS
Aprovació de l'acta de la sessió de 21 de febrer de 2018.
Punt 4. Altes i baixes d'Instituts propis i CERs.
Acord 011/2018, de 4 d'abril 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
.
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 següents Instituts:

Butlletí Oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona

BOUAB Núm. 161 - Abril / 2018

pàg. 29

Sol·licitant

Tipus vinculació

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

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

Adscripció
recerca anterior a
la sol·licitud

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

Origen

Destí

Origen

Destí

Belen García
Lareu
Anna Martínez
Muriana
Andrea Onieva
Salgado
Marina Monguillot
Alonso

Investigadora posdoctoral

ALTA

0

0

0

100

Investigador predoctoral

ALTA

0

0

0

100

Investigadora predoctoral

ALTA

0

0

0

100

Tècnic de suport a la
recerca

ALTA

Institut de
Neurociències
Institut de
Neurociències
Institut de
Neurociències
Institut de
Neurociències

0

0

0

100

Aida Muntsant
Soria

Tècnic de suport a la
recerca

ALTA

Institut de
Neurociències

0

0

0

100

Albert Quintana
Romero

Investigador RyC

Biologia Cel·lular,
Fisiologia i Immunologia

Institut de
Neurociències

50

50

0

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.
Punt 5. Programa TSRs (discussió).
Acord 012/2018, de 4 d'abril de 2018, Comissió d'Investigació

ACORDS
PRIMER.- Queden aprovades les següents decisions en relació al Programa de Tècnics de suport a la Recerca
(TSR):
Vincular el Programa TSR a grups SGR avaluats.
No es pot donar cofinançament a més d’un TSR per cada grup SGR.
Obrir un període de temps fins el 31 de desembre de 2018 perquè els grups SGR que tinguin dos
contractes TSR perquè determinin si renuncien al segon TSR o, en el seu cas, assumeixen íntegrament el
cost d’aquest segon TSR.
SEGON.- Comunicar el presents acords a tots els grups SGR’s.
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.
Punt 1. Convocatòria Beatriz Galindo
Acord 013/2018, de 25 d'abril de 2018, Comissió d'Investigació

ACORDS
Primer.- Presentar-se a la convocatòria Beatriz Galindo sota les següents bases:
1.- Sol·licitud de participació:
- Demanar 3 ajuts per investigador júnior. Finalitzat el contracte la universitat haurà de treure a
concurs una plaça de professor titular o de professor agregat.

Butlletí Oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona

BOUAB Núm. 161 - Abril / 2018

pàg. 30

- Demanar 2 ajuts per investigador sènior (1 per l’àmbit de les ciències Socials/Humanitats i 1 per
Ciències Experimentals, Ciències de la Vida i de la Salut). Finalitzat el contracte, la universitat
haurà de treure a concurs una plaça de catedràtic.
2.- Finançament:
- Les places d’investigador sènior seran cofinançades per l’Àrea de Gestió a la Recerca en 12.500
euros/any i pel Departament d’adscripció els altres 12.500 €/any.
- Les places d’investigador júnior seran cofinançades al 50%, o sigui 5.000 euros /any amb els fons
romanents de la diferencia entre el cost dels contractes de professors lectors i el Professorat
associat i l’altra 50%, o sigui, 5.000 euros/ any pel Departament d’adscripció.
3.- Criteris de priorització:
- En el cas dels investigadors sèniors es valorarà el pla de jubilació per Departaments i el fet si els
Departaments disposen de candidats que posteriorment es podran presentar a la hipotètica
convocatòria. En cas de donar-se situació d’empat es vol seguir el criteri de gènere per
desempatar.
- En el cas dels investigadors júniors es valorarà aquells Departaments que els hi toqui contractes
lectors i el fet si els Departaments disposen de candidats que posteriorment es podran presentar a
la hipotètica convocatòria. En cas de donar-se situació d’empat es vol seguir el criteri de gènere
per desempatar.
Segon.- Notificar aquest acord als Departaments i Instituts de la UAB.

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

Punt 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
Acord 021/2018, de 19 d'abril de 2018, Comissió de Personal Acadèmic

ACORDS
Aprovació de l'acta de la darrera sessió de 28 de febrer de 2018
Punt 3. Convocatòria 2018 de selecció de professorat emèrit i honorari.
Acord 022/2018, de 19 d'abril de 2018, Comissió de Personal Acadèmic
Vist l’article 54 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats (LOU) i la Llei Orgànica 4/2007, de
12 d’abril, que modifica la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats (LOMLOU).
Vist l’article 52 i 53 de la Llei d’Universitats de Catalunya que regulen els requisits del professorat emèrit i
honorari.
Vist l’article 138 dels Estatuts de la UAB que regula la tipologia de personal docent i investigador.
Vistos els articles 11 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 11 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.
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Vist l'article 18 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a les
competències de la Comissió de Personal Acadèmic.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
PRIMER.- Aprovar la convocatòria de concursos
2019 . [Document]

de professorat emèrit i professorat honorari per al curs 2018-

SEGON.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d’aquest acord.

Punt 4. Convocatòria dels processos selectius per a la contractació de personal docent i investigador
en la categoria de professor lector o lectora de caràcter temporal en el marc del Pla Serra Húnter.
Acord 023/2018, de 19 d'abril 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 44,2, i 49 de la Llei d’Universitats de Catalunya que regulen els requisits del professorat lector.
Vist l’article 142 i següents dels Estatuts de la UAB que regulen la provisió de places de lector.
Vist l’acord del Govern de la Generalitat de 16 de maig del 2017, pel qual s’aprova el Pla Serra Húnter per al
període 2016-2020, i es concreten les seves característiques i el conveni entre el Departament d’Empresa i
Coneixement i les universitats públiques catalanes per al desenvolupament del Pla Jaume Serra Húnter de
professorat contractat en el període 2016-2020; i els acords del Consell Interuniversitari de Catalunya, de 22 de
juny de 2017 i 27 d’octubre de 2017, sobre la contractació de personal docent i investigador Serra Húnter a les
universitats públiques catalanes durant l’any 2017.
Vistos els articles 52 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 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 processos selectius per a la
contractació de personal docent i investigador en la categoria de professor lector o lectora de caràcter temporal en
el marc del Pla Serra Húnter. [Document]
SEGON.- Encarregar al Vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d’aquests acords.
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Punt 5. Convocatòria de concursos per a la contractació de professorat associat per al curs 2018-2019.
Acord 024/2018, de 19 d'abril de 2018, Comissió de Personal Acadèmic
Vist l’article 53 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats (LOU) i la Llei Orgànica 4/2007, de
12 d’abril, que modifica la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats (LOMLOU).
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.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la convocatòria de concursos
professorat associat per al curs 2018-2019.[Document]

per a la contractació de

SEGON.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d’aquest acord.

Punt 6. Convocatòria de concursos per a la contractació de Personal Investigador Predoctoral en
Formació per al curs 2018-2019.
Acord 025/2018, de 19 d'abril 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 l’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.

Butlletí Oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona

BOUAB Núm. 161 - Abril / 2018

pàg. 33

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.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
PRIMER.- Aprovar la convocatòria de concursos per a la contractació de personal investigador predoctoral en
formació per al curs 2018-2019. [Document]
SEGON.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d’aquest acord.

Punt 7. Convocatòria de concursos per a la contractació de Personal Investigador Postdoctoral per al
curs 2018-2019.
Acord 026/2018, de 19 d'abril 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 l’17
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.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
PRIMER.- Aprovar, si escau, la convocatòria de concursos per a la contractació de personal investigador
postdoctoral per al curs 2018-2019. [Document]
SEGON.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d’aquest acord.
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Punt 8. Convocatòria de concursos de professorat associat vinculades a la Unitat docent Parc Salut Mar
per al curs 2018-2019.
Acord 027/2018, de 19 d'abril de 2018, Comissió de Personal Acadèmic
Vist el concert signats entre la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Pompeu Fabra i el Consorci Parc
Salut Mar de Barcelona de 30 d’abril de 2013 i publicat en el DOGC de 29 de juliol de 2014.
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.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
PRIMER.- Aprovar, si escau, la convocatòria de concursos per a la contractació de professorat associat a places
vinculades a la Unitat Docent Parc Salut Mar per al curs 2018-2019.[Document]
SEGON.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d’aquest acord.
Punt 9. Informació i desenvolupament de la convocatòria d’avaluació de l’activitat docent per optar al
tram docent autonòmic:
Acord 028/2018, de 19 d'abril 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 4 de la Guia d’Avaluació de l’Activitat docent del professorat de la UAB, aprovada per l’acord de la
Comissió de Personal Acadèmic de 8 de febrer de 2012 que preveu que la Comissió de Personal Acadèmic es agent
de l’avaluació i li correspon l’avaluació de l’activitat docent del professorat.
Vist l'article 18.1 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a les
competències de la Comissió de Personal Acadèmic pel que fa a l’avaluació del personal acadèmic.
Atès que en la sessió es facilitarà informació del desenvolupament de la convocatòria.
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Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
PRIMER.- Donar-se per assabentats del desenvolupament general de la convocatòria, de l’actualització i actuació
de les Comissions d’Avaluació i del procés de valoració. [Document]
SEGON.- Acordar el tractament a donar a diverses situacions sorgides en el desenvolupament de la convocatòria.
TERCER.- Aprovar la proposta de relació provisional d’admesos i exclosos a la convocatòria del 2018.
QUART.- Encarregar
acords.

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

Punt 10. Proposta d'avaluació dels trams de docència estatals i bàsics del professorat funcionari i
laboral. Convocatòria 2017.
Acord 029/2018, de 19 d'abril de 2018, Comissió de Personal Acadèmic
Vist el Reial Decret 1325/2002 de 13 de desembre, BOE 305 de 21 de desembre de 2002, el qual modifica
parcialment el Reial Decret 1086/89, de 28 d'agost, BOE 216 de 9 de setembre de 1989, sobre retribucions del
professorat universitari, basat en el reconeixement dels mèrits de les activitats docent i investigadora.
D’acord amb el I Conveni del Personal Docent i Investigador de les Universitats Públiques Catalanes.
Vist l'article 18.1 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, aprovada pel Consell de Govern en data 15 de juliol de 2009 i modificada per acords de 13 de juliol i 15 de
desembre de 2011, per acord de 25 d'abril de 2012 i per acord de 17 de juliol de 2012, pel que fa a les
competències de la Comissió de Personal Acadèmic en relació a l'avaluació del personal acadèmic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerector de Personal Acadèmic,
Comissió de Personal Acadèmic de la UAB, ha adoptat els següents

la

ACORDS
PRIMER.- Aprovar la resolució de les sol·licituds dels complements per mèrits de docència estatals i bàsics del
professorat funcionari i contractat, per períodes generats fins el 31 de desembre de 2017. [Document]
SEGON.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d’aquests acords.
Punt 11. Assumptes de tràmit.
Acord 030/2018, de 19 d'abril 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.
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ACORDS
PRIMER.- Considerar-se assabentats del reconeixement com a col·laboradors docents durant els mesos de febrer i
març del 2018 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.
TERCER.- Comunicar els presents acords xxx, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los
efectius.
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II. Convenis
institucionals
II.1. Marc de col·laboració
[tornar a l’índex]

Memorandum of understanding of 17th of January 2017 between the Universitat Autònoma de Barcelona and
Seoul National University of Science and Technology (Republic of Korea).
Memorandum of understanding of 20th of February 2017 between the Universitat Autònoma de Barcelona
and Yale University School of Medicine - Program for Recovery and Community Health (Unites States, USA).
Convenio marco de colaboración de 26 de febrero de 2018 entre la Universitat Autònoma de Barcelona y la
Fundación CIDETEC.
Conveni de 13 de març de 2018 de col·laboració entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la Societat
Catalana d'Advocats de Família.
Conveni de 23 de març de 2018 de col·laboració entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la Fundació Sant
Raimon de Penyafort.
Convenio marco de col·laboración de 18 de abril de 2018 entre la UAB y la Universidad de La Habana
(Cuba).

II.2. Específics
[tornar a l’índex]

Addenda quarta de 27 de gener de 2015 al conveni de col·laboració acadèmica de 21 de novembre de
2011;entre la Universitat Autònoma de Barcelona i l'Escola Universitària d'Infermeria i de Fisioteràpia
"Gimbernat".
Conveni de 29 de gener de 2015 entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la Diputació de Barcelona Càtedra Enric Prat de la Riba per a l'organització del Congrés Universitari "1914-2014": la petja de la
Mancomunitat de Catalunya.
Addenda de 14 d’abril 2015 al conveni de col·laboració docent de 10 de juliol de 2013 entre la Universitat
Autònoma de Barcelona i l’Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP) pels cursos 2013-2014 i 20142015.
Conveni de 8 de juliol de 2017 de col·laboració docent entre la Universitat Autònoma de Barcelona i Inèdit
Innovació SL per al curs acadèmic 2017-2020 (L. Martínez).
Conveni de 29 de juliol de 2016 entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat de Barcelona per a
la realització del projecte de recerca "Poètica i política a la primera modernitat".
Conveni de 28 de març de 2017 de col·laboració docent entre la Universitat Autònoma de Barcelona i Pajuelo
Consultores Apícolas, SL per al curs acadèmic 2016-2017 (A. Gómez).
Conveni de 8 de juliol de 2017 de col·laboració docent entre la Universitat Autònoma de Barcelona i Inèdit
Innovació SL per al curs acadèmic 2017-2020 (L. Martínez).

Butlletí Oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona

BOUAB Núm. 161 - Abril / 2018

pàg. 38

Conveni d’1 de setembre de 2017 entre la Universitat Autònoma de Barcelona i l’Administració Pública de la
Generalitat de Catalunya perquè els estudiants de la UAB realitzin pràctiques en els centres formadors del
Departament d'Ensenyament.
Addenda nº 53 de 20 de setembre de 2017 al conveni de 2 de juny de 1996 entre la Universitat Autònoma de
Barcelona i la Universitat Oberta de Catalunya.
Conveni de 25 d’octubre de 2017 entre la Universitat Autònoma de Barcelona i l’Escola Massana, Centre d’art i
Disseny per la tramitació dels ajuts Erasmus del personal docent i d’administració i serveis de l’Escola Massana.
Conveni de 30 d’octubre de 2017 entre la Universitat Autònoma de Barcelona i DIDSOLIT, cessió gratuïta de
titularitat d'instal·lació solar innovadora a l'Àrea Metropolitana de Barcelona (Projecte europeu DIDSOLIT-PB).
Amendment 1 of 24th of november 2017 to annexes 3,5, and 6 to the consortium agreement MathMods - A
Joint European Master's Programme in "Mathematical Modelling in Engineering: theory, numerics, applications" Consortium agreement and award of a joint/multiple degree 2013-2019 between the Universitat Autònoma de
Barcelona, Università degli Studi dell'Aquila (Italy), Université de Nice - Sophia Antipolis (France), University of

Hamburg (Germany) and Gdansk University of Technology (Poland).
Addenda de 24 de novembre de 2017 al conveni de 22 de desembre de 2015 entre la Universitat Autònoma de
Barcelona i AQU Catalunya per a la realització de l'enquesta de satisfacció de graduats i graduades.
Conveni de 12 de desembre de 2017 de col·laboració docent entre la Universitat Autònoma de Barcelona i el
CRAG per al curs 2017-2018 (A. Clop, L. Criado i E. Mármol).
Conveni de 18 de desembre de 2017 de col·laboració docent entre la Universitat Autònoma de Barcelona i
Consultori Dexeus SAP per als cursos 2017-18, 2018-19 i 2019-20 (E. Clua, S. Mateo i L. Coll).
Conveni de 18 de desembre de 2017 entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la Fundació La Pedrera per a
establir un marc de col·laboració adreçat a impulsar activitats i iniciatives en el camp de l'educació i la divulgació
científica.
Annex 1 de 18 de desembre de 2017 al conveni de 18 de desembre de 2017 entre la Universitat Autònoma de
Barcelona, la Fundació La Pedrera i l'ICTA-UAB - Fitxa tècnica 2017 Programa Bojos per la Ciència-2017.
Addenda tercera de 22 de desembre de 2017 al conveni de 22 d’octubre de 2014 entre la Universitat
Autònoma de Barcelona i el Departament d'Ensenyament e la Generalitat de Catalunya per a la incorporació a
jornada parcial del professorat destinat en centres educatius del Departament d'Ensenyament a la Universitat
Autònoma de Barcelona.
Convenio de 2 de enero de 2018 de colaboración científica en relación al Instituto de Investigación Biomedica
Sant Pau.
Conveni de 11 de gener de 2018 de col·laboració docent entre la Universitat Autònoma de Barcelona i el CRAG
per al curs acadèmic 2017-2018 (N. Sánchez).
Autorización de derechos de autor, firmada el 19 de enero de 2018 por parte de la Universitat Autònoma
de Barcelona a la Académia Vasca de Policia y Emergencias.
Convenio de 23 de enero de 2018 de colaboración docente entre la Universitat Autònoma de Barcelona y el
CELLS para el curso 2017-2018 (F. Gil).
Conveni de 24 gener de 2018 entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la Fundació Privada EINA, Centre
Universitari de Disseny i Art per la tramitació dels ajuts Erasmus del personal docent i d’administració i serveis de
la Fundació Privada EINA, Centre Universitari de Disseny i Art.
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Contracte d'encàrrec d’1 de febrer de 2018 entre la UAB i la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
(TVC) pel projecte audiovisual "patates rosses".
Conveni de 9 de febrer de 2018 de col·laboració docent entre la Universitat Autònoma de Barcelona i l'Institut
d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) per als cursos 2017-18, 2018-19 i 2019-20 (M. Terradas).
Adenda al acuerdo de encargo de Gestión de 14 de febrer de 2018 entre la Universitat Autònoma de
Barcelona y SIGMA Gestión Universitaria, A.I.E para el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones para la gestión
universitària.
Addenda segona de 27 de febrer de 2018 al conveni de 15 de juny de 2015 entre la Universitat Autònoma de
Barcelona i la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona relatiu al Màster Universitari en Didàctica del Xinès per
a Hispanoparlants, com a estudis organitzats i impartits per FUAB-Formació a partir del curs acadèmic 2018-19.
Conveni de 28 de febrer de 2018 entre la Universitat Autònoma de Barcelona i l'Institut d'Oncologia Vall
Hebron per a la vinculació de l'IOVH com a centre adherit a l'Esfera de la UAB.
Convenio de 15 de marzo 2018 de colaboración financiera entre la Universitat Autònoma de Barcelona y el
Banco Santander.
Convenio de 15 de marzo 2018 de colaboración entre la Universitat Autònoma de Barcelona y el Banco
Santander, para el desarrollo de proyectos (Talent, P-SPHERE, Santander-CE, creación de empresas basadas en el
conocimiento, Becas salario Ítaca).
Adenda de 15 de marzo de 2018 al convenio de 15 de marzo de 2018 entre la Universitat Autònoma de
Barcelona y el Banco Santander para el desarrollo del proyecto APP universitaria.
Adenda de 24 de marzo de 2018 al convenio marco de 23 de marzo de 2012 entre la Universitat Autònoma de
Barcelona y la Corporación RTVE, por la que se amplia su vigència.
Adenda de 24 de marzo de 2018 al convenio específico de 23 de marzo de 2012 entre la Universitat Autònoma
de Barcelona y la Corporación RTVE, para la cesión de espacios radiofónicos para difundir por RTVE.
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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 19 d’abril de 2018, per la qual nomena la senyora Maite Carrassón López de
Letona delegada de la rectora per a la Programació Docent.

III.1.2. Cessaments
Resolució de la rectora, de 19 d’abril de 2018, per la qual la senyora Maite Carrassón López de Letona cessa
com a delegada de la rectora per al Personal Acadèmic, amb efectes del dia 18 d’abril de 2018.

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

III.2.1. Nomenaments
Resolució de la rectora, de 12 d’abril de 2018, per la qual nomena el senyor Joaquim Coll Daroca coordinador
del Grau de Medicina UAB-UPF de la Facultat de Medicina, amb efectes del dia 1 de d’abril de 2018.
Resolució de la rectora, de 12 d’abril de 2018, per la qual nomena el senyor Manuel Monreal Bosch
coordinador de la Unitat Docent Germans Trias i Pujol de la Facultat de Medicina, amb efectes del dia 1 de març de
2018.
Resolució de la rectora, de 12 d’abril de 2018, per la qual nomena la senyora Jèssica Pérez Moreno
coordinadora del Pràcticum del Grau d’Educació Infantil de la Facultat de Ciències de l’Educació, amb efectes del
dia 15 de d’abril de 2018.
Resolució de la rectora, de 24 d’abril de 2018, per la qual nomena la senyora Patricia Olmos Rueda
coordinadora del Pràcticum del Grau d’Educació Primària de la Facultat de Ciències de l’Educació, amb efectes del
dia 1 de maig de 2018.

III.2.2. Cessaments
Resolució de la rectora, de 12 d’abril de 2018, per la qual el senyor Ramon Carreras Collado cessa com a
coordinador d’Estudis del Grau de Medicina UAB-UPF de la Facultat de Medicina, amb efectes 31 de març de 2018.
Resolució de la rectora, de 12 d’abril de 2018, per la qual la senyora Eulàlia Pérez Vallverdú cessa com a
coordinadora del Pràcticum del Grau en Educació Infantil de la Facultat de Ciències de l’Educació, amb efectes 14
d’abril de 2018.
Resolució de la rectora, de 12 d’abril de 2018, per la qual el senyor Jose Maria Ribera Santasusana cessa com
a coordinador secretari de la coordinació de la Unitat Docent Germans Trias i Pujol de la Facultat de Medicina, amb
efectes 1 de març de 2018.
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Resolució de la rectora, de 24 d’abril de 2018, per la qual la senyora Maria Prat Grau cessa com a
coordinadora del Pràcticum del Grau en Educació Primària de la Facultat de Ciències de l’Educació, amb efectes 30
d’abril de 2018.

III.3. Instituts universitaris
[tornar a l’índex]

III.3.1. Nomenaments
Resolució de la rectora, de 5 d’abril de 2018, per la qual nomena el senyor Xavier Daura Ribera coordinador
del Programa de Doctorat de Bioinformàtica de l’Institut de Biotecnologia i de Biomedicina, amb efectes del dia 1
de setembre de 2017.

III.3.2. Cessaments
Resolució de la rectora, de 5 d’abril de 2018, per la qual la senyora Montserrat Sarrá Adroguer cessa com a
secretària de l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental, amb efectes 6 de març de 2018.

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

III.4.1. Nomenaments
Resolució de la rectora, de 24 d’abril de 2018, per la qual nomena el senyor Francisco Javier Lafuente
Sancho, vicerector d’Innovació i de Projectes Estratègics, representant de la Universitat autònoma de Barcelona a
la Comissió Sectorial Ascamm de la Fundació Eurecat.
Resolució de la rectora, de 26 d’abril de 2018, per la qual nomena el senyor Joaquín Bañeres Amella director
de la Càtedra de Recerca Avedis Donabedian en substitució de la senyora Rosa Suñol Sala.
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IV. Convocatòries
i resolucions de places
IV.1. Personal acadèmic i personal investigador en formació
[tornar a l’índex]

IV.1.1. Convocatòries
Resolució de la rectora, de 20 d’abril de 2018, per la qual es convoquen els processos selectius per a la
contractació de personal docent i investigador en el marc de Pla Serra Húnter, segons es detalla (DOGC núm.
7614, de 8 de maig de 2018):
Referència de concurs:
Nombre de places:
Categoria:
Departament al qual està adscrita:
Àmbit de coneixement:

UAB-LE-527-528-529
3
Lector/a / Tenure-eligible lecturer
Empresa
Empresa / Business

Referència de concurs:
Nombre de places:
Categoria:
Departament al qual està adscrita:

UAB-LE-530
1
Lector/a / Tenure-elegible lecturer
Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat
Mitjana
Arqueologia clàssica / Classical
archeology

Àmbit de coneixement:
Referència de concurs:
Nombre de places:
Categoria:
Departament al qual està adscrita:
Àmbit de coneixement:

UAB-LE-531
1
Lector/a / Tenure-eligible lecturer
Dret Privat
Dret mercantil / Commercial law

Referència de concurs:
Nombre de places:
Categoria:
Departament al qual està adscrita:
Àmbit de coneixement:

UAB-LE-532
1
Lector/a / Tenure-eligible lecturer
Periodisme i Ciències de la Comunicació
Comunicació i Periodisme /
Communication and journalism

Referència de concurs:
Nombre de places:
Categoria:
Departament al qual està adscrita:
Àmbit de coneixement:

UAB-LE-533
1
Lector/a / Tenure-elegible lecturer
Ciència Política i Dret Públic
Dret penal / Criminal law

Referència de concurs:
Nombre de places:
Categoria:
Departament al qual està adscrita:

UAB-LE-534
1
Lector/a / Tenure-eligible lecturer
Didàctica de la Llengua i la Literatura i
de les Ciències Socials
Didàctica de la llengua i la literatura /
Didactics of language and literature

Àmbit de coneixement:
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UAB-LE-535
1
Lector/a / Tenure-eligible lecturer
Didàctica de la Matemàtica i de les
Ciències Experimentals
Didàctica de la matemàtica / Didactics
of mathematics

Referència de concurs:
Nombre de places:
Categoria:
Departament al qual està adscrita:
Àmbit de coneixement:

UAB-LE-536
1
Lector/a / Tenure-eligible lecturer
Art i Musicologia
Etnomusicologia / Ethnomusicology

Referència de concurs:
Nombre de places:
Categoria:
Departament al qual està adscrita:
Àmbit de coneixement:

UAB-LE-537
1
Lector/a / Tenure-eligible lecturer
Dret Públic i Ciències Historicojurídiques
Dret financer i tributari / Financial and
tax law

Referència de concurs:
Nombre de places:
Categoria:
Departament al qual està adscrita:

UAB-LE-538
1
Lector/a / Tenure-eligible lecturer
Dret Públic i de Ciències
Historicojurídiques
Història del dret i de les institucions /
History of law and institutions

Àmbit de coneixement:
Referència de concurs:
Nombre de places:
Categoria:
Departament al qual està adscrita:
Àmbit de coneixement:

UAB-LE-539
1
Lector/a / Tenure-eligible lecturer
Filosofia
Història de la Ciència / History of
Science

Referència de concurs:
Nombre de places:
Categoria:
Departament al qual està adscrita:

UAB-LE-540
1
Lector/a / Tenure-eligible lecturer
Dret Públic i de Ciències
historicojurídiques
Dret del treball i de la seguretat social /
Labor law and social security

Àmbit de coneixement:
Referència de concurs:
Nombre de places:
Categoria:
Departament al qual està adscrita:
Àmbit de coneixement:

UAB-LE-541
1
Lector/a / Tenure-eligible lecturer
Economia i història Econòmica
Macroeconomia i economia monetària /
Macroeconomics
and
monetary
economics

Referència de concurs:
Nombre de places:
Categoria:
Departament al qual està adscrita:

UAB-LE-542
1
Lector/a / Tenure-eligible lecturer
Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat
Mitjana
Història medieval / Medieval history

Àmbit de coneixement:
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Referència de concurs:
Nombre de places:
Categoria:
Departament al qual està adscrita:
Àmbit de coneixement:

UAB-LE-543
1
Lector/a / Tenure-eligible lecturer
Psicologia Clínica i de la Salut
Personalitat, avaluació i tractament
psicològic / Personality, evaluation and
psychological treatment

Referència de concurs:
Nombre de places:
Categoria:
Departament al qual està adscrita:
Àmbit de coneixement:

UAB-LE-544
1
Lector/a / Tenure-eligible lecturer
Geologia
Estratigrafia / Stratigraphy

Referència de concurs:
Nombre de places:
Categoria:
Departament al qual està adscrita:
Àmbit de coneixement:

UAB-LE-545
1
Lector/a / Tenure-eligible lecturer
Pedagogia Sistemàtica i Social
Teoria i història de l’educació / Theory
and history of education

Referència de concurs:
Nombre de places:
Categoria:
Departament al qual està adscrita:

UAB-LE-546
1
Lector/a / Tenure-eligible lecturer
Traducció i d’Interpretació i d’Estudis de
l’Àsia Oriental
Traducció del català/castellà a l’anglès /
Translation from Catalan/Spanish to
English

Àmbit de coneixement:

Referència de concurs:
Nombre de places:
Categoria:
Departament al qual està adscrita:
Àmbit de coneixement:

Referència de concurs:
Nombre de places:
Categoria:
Departament al qual està adscrita:
Àmbit de coneixement:
Referència de concurs:
Nombre de places:
Categoria:
Departament al qual està adscrita:
Àmbit de coneixement:

UAB-LE-547
1
Lector/a / Tenure-eligible lecturer
Traducció i d’Interpretació i d’Estudis de
l’Àsia Oriental
Traducció de l’alemany al català i al
castellà / Translation from German to
Catalan and Spanish
UAB-LE-548
1
Lector/a / Tenure-eligible lecturer
Traducció i d’Interpretació i d’Estudis de
l’Àsia Oriental
Tecnologies de la traducció /
Translation technologies
UAB-LE-549
1
Lector/a / Tenure-eligible lecturer
Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d’
Ecologia
Zoologia / Zoology
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IV.1.2. Resolucions
Correcció d’errades de la resolució d’1 de març de 2018, conjunta de la Universitat Autònoma de Barcelona i
l’Institut Català de la Salut, per la qual es convoca concurs d’accés a places vinculades de cossos docents
universitaris. Advertit error en el text de la resolució d’1 de març de 2018, publicada en el “Boletín Oficial del
Estado” de 2 d’abril de 2108, núm. 80, es transcriu a continuació la oportuna rectificació (BOE núm. 99, de 24
d’abril de 2018):
On diu:

Departament:
Perfil investigador:

Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia i Medicina Preventiva
Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia i Medicina Preventiva i Salud Pública

Ha de dir:

Departament:
Perfil investigador:

Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia i Medicina Preventiva i Salud Pública
Pediatria, Oncohematologia Pediàtrica

Resolució de la rectora, de 3 d’abril de 2018, per la qual es nomena la senyora Marisela Montenegro Martínez
professora titular d’Universitat, del Departament de Psicologia Social, a l’àrea de coneixement de Psicologia Social
(DOGC núm. 7606, de 25 d’abril de 2018).
Resolució de la rectora, de 3 d’abril de 2018, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de professorat
agregat en règim de contracte laboral, segons es detalla (DOGC núm. 7608, de 27 d’abril de 2018):
Referència:
Nombre de places:
Categoria:
Àrea de Coneixement o Especialitat:
Departament al qual està adscrita:
Perfil docent:
Perfil investigador:
Adjudicació:

AL/17/276
1
Agregat o agregada
Filologia anglesa
Filologia Anglesa i Germanística
Ús de la llengua anglesa: expressió
escrita avançada
Llengua i lingüística angleses
Sònia Oliver del Olmo

Resolució de la rectora, de 4 d’abril de 2018, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de professorat
agregat en règim de contracte laboral, segons es detalla (DOGC núm. 7608, de 27 d’abril de 2018):
Referència:
Nombre de places:
Categoria:
Àrea de Coneixement o Especialitat:
Departament al qual està adscrita:
Perfil docent:
Perfil investigador:
Adjudicació:

AL/17/288
1
Agregat o agregada
Teoria i història de l’educació
Pedagogia Sistemàtic ai Social
Educació comparada
Factors afavoridors de les trajectòries i la
integració de joves marroquins des d’una
perspectiva educativa
Jorge Pamies Rovira

Resolució de la rectora, de 4 d’abril de 2018, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de professor
agregat en règim de contracte laboral, segons es detalla (DOGC núm. 7606, de 25 d’abril de 2018):
Referència:
Nombre de places:
Categoria:
Àrea de Coneixement o Especialitat:
Departament al qual està adscrita:
Perfil docent:
Perfil investigador:
Adjudicació:

AL/17/320
1
Agregat o agregada
Dret civil
Dret Privat
Dret civil I, dret civil II, dret civil IV
Dret civil i noves tecnologies
Sandra Camacho Clavijo
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Resolució de la rectora, de 5 d’abril de 2018, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de professorat
agregat en règim de contracte laboral, segons es detalla (DOGC núm. 7608, de 27 d’abril de 2018):
Referència:
Nombre de places:
Categoria:
Àrea de Coneixement o Especialitat:
Departament al qual està adscrita:
Perfil docent:
Perfil investigador:
Adjudicació:

AL/17/301
1
Agregat o agregada
Química orgànica
Química
Estructura i reactivitat dels compostos
orgànics
Materials i sistemes biofuncionals quirals
per diagnosi i teràpia
Ona Illa Soler

Resolució de la rectora, de 5 d’abril de 2018, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de professorat
agregat en règim de contracte laboral, segons es detalla (DOGC núm. 7606, de 25 d’abril de 2018):
Referència:
Nombre de places:
Categoria:
Àrea de Coneixement o Especialitat:
Departament al qual està adscrita:
Perfil docent:
Perfil investigador:
Adjudicació:

AL/17/323
1
Agregat o agregada
Fonaments de l’anàlisi econòmica
Economia i Història Econòmica
Macroeconomia
Macroeconomia
Luca Gambetti

Resolució de la rectora, de 6 d’abril de 2018, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de professorat
agregat en règim de contracte laboral, segons es detalla (DOGC núm. 7608, de 27 d’abril de 2018):
Referència:
Nombre de places:
Categoria:
Àrea de Coneixement o Especialitat:
Departament al qual està adscrita
Perfil docent:
Perfil investigador:
Adjudicació:

AL/17/277
1
Agregat o agregada
Filologia francesa
Filologia francesa i Romànica
Lexicologia francesa
Lexicologia francesa i comparada
Maria Angeles Catena Rodulfo

Resolució de la rectora, de 6 d’abril de 2018, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de professorat
agregat en règim de contracte laboral, segons es detalla (DOGC núm. 7606, de 25 d’abril de 2018):
Referència:
Nombre de places:
Categoria:
Àrea de Coneixement o Especialitat:
Departament al qual està adscrita:
Perfil docent:
Perfil investigador:
Adjudicació:

AL/17/325
1
Agregat o agregada
Geografia humana
Geografia
Anàlisi especial i models
Geografia econòmica
Ana Pilar Vera Martin

Resolució de la rectora, de 7 d’abril de 2018, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de professorat
agregat en règim de contracte laboral, segons es detalla (DOGC núm. 7608, de 27 d’abril de 2018):
Referència:
Nombre de places:
Categoria:
Àrea de Coneixement o Especialitat:
Departament al qual està adscrita:

AL/17/303
1
Agregat o agregada
Sanitat animal
Sanitat i Anatomia Animals
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Sanitat animal I
Sanitat animal, anatomia patològica
Jorge Martínez Martínez

Resolució de la rectora, de 9 d’abril de 2018, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de professorat
agregat en règim de contracte laboral, segons es detalla (DOGC núm. 7608, de 27 d’abril de 2018):
Referència:
Nombre de places:
Categoria:
Àrea de Coneixement o Especialitat:
Departament al qual està adscrita:
Perfil docent:
Perfil investigador:
Adjudicació:

AL/17/278
1
Agregat o agregada
Filologia Francesa
Filologia Francesa I Romànica
Fonètica I fonologia de la
francesa
Fonètica i Francesa comparada
Marta Estrada Medina

llengua

Resolució de la rectora i el director general de l’Hospital Universitari Parc Taulí Sabadell, de 10 d’abril
de 2018, per la qual es fa públic el resultat d’un concurs per a la provisió d’una plaça de catedràtic en règim
laboral per ocupar una plaça assistencial, segons es detalla (DOGC núm. 7608, de 27 d’abril de 2018):
Referència:
Nombre de places:
Categoria:
Àrea de Coneixement:
Especialitat
Departament al qual està adscrita:
Perfil docent:
Perfil investigador:
Destí:
Adjudicació:

CL/17/010
1
Catedràtic/a laboral
Medicina
Aparell digestiu
Medicina
Aparell digestiu
Aspectes relacionats amb les alteracions
derivades de l’Helicobacter Pylori
Hospital Universitari Parc Taulí Sabadell
Xavier Calvet Calvo

Resolució de la rectora, d’11 d’abril de 2018, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de professorat
agregat en règim de contracte laboral segons es detalla (DOGC núm. 7622, de 18 de maig de 2018):
Referència:
Nombre de places:
Categoria:
Àrea de coneixement o especialitat:
Departament al qual està adscrita:
Perfil docent:
Perfil investigador:
Adjudicació:

AL/17/273
1
Agregat o agregada
Fonaments de l’anàlisi econòmica
Economia i Història Econòmica
Microeconomia
Microeconomia
Susana Esteban Tavera

Resolució de la rectora, de 16 d’abril de 2018, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de professor
agregat en règim de contracte laboral, segons es detalla (DOGC núm. de 7622, de 18 de maig de 2018):
Referència:
Nombre de places:
Categoria:
Àrea de coneixement o especialitat:
Departament al qual està adscrita:
Perfil docent:
Perfil investigador:
Adjudicació:

AL/17/296
1
Agregat o agregada
Personalitat, avaluació i tractament
psicològic
Psicologia Clínica i de la Salut
Psicopatologia del cicle vital
Mentalització i psicopatología
Sergi Ballespí Sola
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Resolució de la rectora i la directora gerent de l’Institut Català de la Salut, de 16 d’abril de 2018, per la
qual es declara en suspens un procediment selectiu convocat per la Resolució d’1 de març de 2018, per a l’accés a
places de cossos docents universitaris (BOE núm. 127, de 25 de maig de 2018).
Resolució de la rectora, de 25 d’abril de 2018, de correcció d’errada a la resolució de 28 de març de 2018,
per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de professorat agregat en règim de contracte laboral, referència
AL/17/300, publicada al DOGC núm. 7603, de 20 d’abril de 2018, segons es detalla:
On diu:
Ha de dir:

Adjudicació:
Adjudicació:

Manel Alcalà Benàrdez
Manel Alcalà Bernàrdez

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

IV.2.1. Convocatòries
Anunci de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 18
d’abril de 2018, per la qual s’obre un termini del 19 al 25 d’abril de 2018, ambdós inclosos, per tal que les
persones interessades presentin la seva sol·licitud per tal de cobrir provisionalment una plaça de gestor/a
departamental, segons es detalla:
Nivell
23

CE
4

Destinació
Departament de Biologia Cel·lular, de Fisilogia i d’Immunologia –
Administració de Centre de Medicina

Horari
9 – 17:30

Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 20
d’abril de 2018, per la qual es convoca concurs públic de contractació temporal, mitjançant contracte d’interinitat
per substituir treballadors amb dret a reserva de lloc de treball, d’un tècnic/a expert/a en protecció radiològica,
segons es detalla:
Grup:
3
Complement:
L
Destinació:
Administració de Centre de Medicina
Unitat tècnica de Protecció Radiològica
Horari:
09:00 – 17:30
Resolució de la vicerector de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 25
d’abril de 2018, per la qual es convoca concurs intern de trasllat i/o promoció, per a la provisió de dues places
de tècnic/a informàtic/a sènior, amb destinació a la Unitat de Coordinació de l’Àrea de Planificació de Sistemes
d’Informació, segons es detalla:
Codi
P

Grup
2

CLT
N

P

2

N

Unitat territorial inicial
Servei de Recursos Informàtics i Multimèdia (SERIM) de Traducció i
Interpretació
Servei d’Informàtica Distribuïda de Veterinària

Horari
09:00 – 17:30
09:00 – 17:30

Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 26
d’abril de 2018, per la qual es convoca procés selectiu per a nomenar interinament 2 gestors/es de projectes de
recerca, per organitzar, coordinar, dur a terme i fer el seguiment de les activitats vinculades als projectes
“Envjustice” i “Evoclim” de l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental (ICTA) i als projectes “Reformed” i
“Migrademo” del Departament de Sociologia i del Departament de Ciència Política i Dret Públic, respectivament,
segons es detalla:
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Nom del projecte
Envjustice
Evoclim
Reformed
Migrademo
Característiques de la convocatòria:
Nombre de places
Dependència orgànica
Horari de treball
Durada del nomenament
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Referència
H2020 – EnvJustice – 695446
H2020 – 741087 – EVOCLIM
H2020 – 680172 – Reformed
H2020 – 726405 – Migrademo

Durada
Del 01/06/2016
Del 01/01/2018
Del 01/07/2016
Del 01/09/2018

al
al
al
al

31/05/2021
31/12/2022
30/06/2021
31/08/2023

2
Oficina de Projectes Internacionals
De 09:00 a 17:30 hores, de dilluns a divendres
3 anys a partir de la data del nomenament, ampliable fins a 12 mesos més

Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 27
d’abril de 2018, per la qual es convoca concurs específic per a la provisió de 21 places de l’escala de gestió,
segons es detalla:
•
Codi
PL01
•
Codi
PL02
•

Administració de Centre de Ciències de l’Educació i de Traducció i d’Interpretació:
Categoria
A2 22.1

Categoria
A2 22.1

PL06

A2 22.2

•
Codi
PL08
•
Codi
PL09

Horari
09:00 – 17:30

Denominació
Gestor/a departamental

Unitat Funcional
Departament de Periodisme i de Ciències de la
Comunicació

Horari
09:00 – 17:30

Administració de Centre de Ciències i de Biociències:
Categoria
A2 23.2
A2 23.4
A2 22.2

Codi
PL07

Unitat Funcional
Departament de Traducció i Interpretació i
Estudis d’Àsia Oriental

Administració de Centre de Ciències de la Comunicació:

Codi
PL03
PL04
PL05

•

Denominació
Gestor/a departamental

Denominació
Gestor/a departamental
Gestor/a d’institut
Gestor/a d’afers
acadèmics
Gestor/a de programació
docent

Unitat Funcional
Departament de Física
Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals
Gestió Acadèmica de Biociències

Horari
09:00 – 17:30
09:00 – 17:30
09:00 -17:30

Gestió Acadèmica de Ciències

09:00 – 17:30

Administració de Centre de Dret i de Ciències Polítiques i de Sociologia:
Categoria
A2 22.1

Denominació
Gestor/a departamental

Unitat Funcional
Departament de Dret Públic i Ciències
Historicojurídiques

Horari
09:00 – 17:30

Administració de Centre d’Economia i Empresa:
Categoria
A2 23.1

Denominació
Gestor/a econòmic/a

Unitat Funcional
Gestió Econòmica

Horari
09:00 – 17:30

Unitat Funcional
Departament de Telecomunicació i Enginyeria
de Sistemes

Horari
09:00 – 17:30

Administració de Centre de l’Escola d’Enginyeria:
Categoria
A2 22.1

Denominació
Gestor/a departamental
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•
Codi
PL 10
•
Codi
PL 11
•
Codi
PL 12
•

Administració de Centre de Lletres i de Psicologia:
Categoria
A2 22.1

Denominació
Gestor/a departamental

Administració

de

Categoria
A2 23.1

Denominació
Gestor/a d’unitat
docent

Categoria
A2 24.1

Denominació
Gestor/a

Denominació
Gestor/a de despeses

PL 14

A2 23.1

PL 15

A2 22.1

PL 16

A2 22.1

Gestor/a d’aplicacions
informàtiques
Gestor/a de
justificacions de
projectes internacionals
Gestor/a d’ingressos

•
Codi
PL 18
•
Codi
PL 19
•

Centre

de

Horari
09:00 – 17:30
Medicina:

Unitat Funcional
Unitat Docent Parc Salut Mar (Campus
Universitari Mar i Hospital de l’Esperança

Horari
09:00 – 17:30

Unitat Funcional
Unitat tècnica de Processos Acadèmics

Horari
09:00 – 17:30

Unitat Funcional
Unitat de Despeses i Justificacions
Econòmiques
Unitat Tècnica i Patrimonial

Horari
09:00 – 17:30

Unitat de Despeses i Justificacions
Econòmiques

09:00 – 17:30

Unitat d’Ingressos

09:00 – 17:30

Unitat Funcional
Unitat de Nòmines

Horari
09:00 – 17:30

Unitat Funcional
Unitat d’Administració

Horari
09:00 – 17:30

Unitat Funcional
Unitat d’Administració

Horari
09:00 – 17:30

Unitat Funcional
Oficina de Projectes Internacionals

Horari
09:00 – 17:30

Oficina de Projectes Internacionals

09:00 – 17:30

Àrea d’Economia i Finances:
Categoria
A2 24.1

Codi
PL 17

Unitat Funcional
Departament de Traducció i Interpretació i
Estudis d’Àsia Oriental

Àrea d’Afers Acadèmics:

Codi
PL 13

•
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09:00 – 17:30

Àrea de Personal Acadèmic i de Nòmines:
Categoria
A2 24.1

Denominació
Gestor/a de Seguretat
Social i Justificacions

Servei de Llengües:
Categoria
A2 22.1

Denominació
Gestor/a

Servei d’Ocupabilitat:
Categoria
A2 22.1

Denominació
Gestor/a

Vicegerència de Recerca:

Codi
PL 20

Categoria
A2 22.3

PL 21

A2 22.3

Denominació
Gestor/a de projectes
de recerca
Gestor/a de projectes
de recerca
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IV.2.2. Resolucions
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 4
d’abril de 2018, per la qual s’encarrega, amb caràcter provisional, les funcions i les responsabilitats de cap de
grup de vigilants, al senyor Juan Antonio Vega Rodríguez, amb efectes del dia 1 d’abril de 2018 fins el dia 30
d’abril de 2018.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 4 d’abril de 2018, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Marta Jordán Gili per
ocupar la plaça F06425 de gestor/a de suport a la docència i a la recerca, amb destinació a la Biblioteca de Ciència
i Tecnologia.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 4 d’abril de 2018, per la qual s’autoritza la permuta entre la senyora Purificació Perona Robles i el
senyor Gabriel Gómez Arroyo, amb efectes del dia 5 d’abril de 2018.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 9 d’abril de 2018, per la qual s’adscriu, amb caràcter provisional, la senyora Eulàlia Serra Casserres
per ocupar la plaça F01523, amb destinació a la Biblioteca de Ciència i Tecnologia.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 9 d’abril de 2018, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, al senyor Miquel Anguera Lasheras
per ocupar la plaça F01809, com a cap d’unitat, amb destinació a la Unitat de Gestió de la Programació i la
Qualitat Acadèmiques de l’Escola de Postgrau.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 9 d’abril de 2018, per la qual s’encarrega, amb caràcter provisional, al senyor Antonio Manuel
Guerra Román les funcions per acumulació de tasques del Departament de Telecomunicacions i Enginyeria de
Sistemes de l’Escola d’Enginyeria, fins que es pugui cobrir la plaça reglamentàriament.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 9 d’abril de 2018, per la qual es declara la senyora Yolanda Maldonado Torres, en situació de
serveis especials per ocupar un lloc de treball, com a secretària, al Servei Europeu d’Acció Exterior de la Comissió
Europea (European External Action Service).
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de
10 d’abril de 2018, per la qual es resol la convocatòria de 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 i s’adjudica la plaça
de secretari/ària de direcció amb destinació a la Unitat de Suport a la Direcció i Punt d’Informació de l’Escola de
Postgrau a la senyora Elisabet Pulido Vico.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, d’11 d’abril de 2018, per la qual s’encarrega, amb caràcter provisional, al senyor Ignacio Ruiz
Balmaseda les funcions per acumulació de tasques del Departament de Dret Públic i de Ciències
Historicojurídiques, fins que es pugui cobrir la plaça reglamentàriament.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, d’11
d’abril de 2018, per la qual s’anul·la el procés de selecció per a la cobertura provisional d’una plaça
d’administratiu/iva especialista d’intercanvis, amb destinació a la gestió Acadèmica de l’Administració de Centre de
Medicina, atès que la causa que originava la convocatòria ha desaparegut.
Resolució del gerent, per autorització de signatura de la rectora, de 17 d’abril de 2018, per la qual
s’extingeix el contracte de treball del senyor Tomás Peñas Murillo, amb efectes del dia 22 d’abril de 2018.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 19 d’abril de 2018, per la qual s’autoritza la permuta entre la senyora Josefa Murillo Sánchez i la
senyora Sílvia Colàs Durán, i es destina, amb caràcter definitiu a la senyora Sílvia Colàs Durán la plaça L05095 del
Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d’Immunologia – 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 signatura de la
rectora, de 19 d’abril de 2018, per la qual s’autoritza la permuta entre la senyora Josefa Murillo Sánchez i la
senyora Sílvia Colàs Durán, i s’adjudica a la senyora Josefa Murillo Sánchez la plaça L00919 del Departament de
Sanitat i d’Anatomia Animals – Administració de Centre de Veterinària.
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