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

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

Acord 40/2018, de 19 de juliol, del Plenari del Consell Social
Acta de la sessió plenària del dia 27 de juny de 2018
ACORDS
Aprovar l’acta de la sessió plenària del dia 27 de juny de 2018.

Acord 41/2018, de 19 de juliol, del Plenari del Consell Social
Creació de títol de grau propi.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Vista la petició de creació d’un títol de grau propi i després de revisada la documentació justificativa corresponent
que acredita que la proposta reuneix els requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus de
títol.(document 2).
Atesa la necessitat d’implementar la proposta que es presenta per tal de satisfer la demanda d’aquests estudis.
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general.
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 69/2018 pres pel Consell de Govern de la UAB en la reunió del 10 de juliol de 2018 que estableix el
següent:
PRIMER.- Aprovar la creació del títol de grau propi següent:
- Estudis de Gènere
SEGON.- Elevar l'aprovació de la creació del títol de grau propi al Consell Social per tal que exerceixi les seves
competències.
TERCER.- Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment dels acords
primer i segon.
QUART.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius.
Vist l’article 22.1 del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB i vist que la proposta
d’aquest punt de l’ordre del dia es tracta directament en el Ple del Consell Social atès que per raons justificades no
s’ha pogut reunir la Comissió Acadèmica abans de la reunió del Ple de 19 de juliol de 2018, i donada la urgència
de prendre un acord sobre la creació d’un títol propi de la UAB.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
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Per tot això, a la vista de les consideracions i documentació continguda en la part expositiva,
ACORDS
1)

Aprovar la creació del títol de grau propi en Estudis de Gènere

2)
Encarregar el vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució 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 42/2018, de 19 de juliol, del Plenari del Consell Social
Creació 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 (document
1, document 2, document 3, document 4, document 5, document 6, document 7).
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 70/2018 pres pel Consell de Govern en la reunió de 10 de juliol de 2018 relatiu a la proposta de
creació de màsters propis i diplomes de postgrau nous, que estableix:
PRIMER.- Aprovar la creació de nous títols de màster propi següents:
-

Màster
Màster
Màster
Màster
Màster

en
en
en
en
en

Disseny d’Espais
Disseny i Edició de Producte
Political Ecology. Degrowth and Environmental Justice
Digital Strategy and Creativity
Benestar Animal

SEGON.- Aprovar la creació dels títols de diploma de postgrau següents:
-

Diploma
Diploma
Diploma
Diploma
Diploma
Diploma

de
de
de
de
de
de

Postgrau
Postgrau
Postgrau
Postgrau
Postgrau
Postgrau

en
en
en
en
en
en

Sistemes de Gestió de la Qualitat
Creació d’Espais
Execució i Gestió d’Espais
Disseny de Producte: Ideació, Validació i Producció
Edició de Producte
Digital Strategy and Creativity

TERCER.- Elevar l'aprovació de la creació de títols de màster i de diplomes de postgrau propis al Consell Social per
tal que exerceixi les seves competències.
QUART.- Encarregar a la directora de l’Escola de Postgrau i de la Formació Contínua l'execució i el seguiment dels
acords primer a tercer.
CINQUÈ.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius.
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Vist l’article 22.1 del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB i vist que la proposta
d’aquest punt de l’ordre del dia es tracta directament en el Ple del Consell Social atès que per raons justificades no
s’ha pogut reunir la Comissió Acadèmica abans de la reunió del Ple de19 de juliol de 2018, i donada la urgència de
prendre un acord sobre la creació de títols propis de la UAB.
Per tot això, a la vista de les consideracions dels documents continguts en la part expositiva,
ACORDS
1)

Aprovar la creació dels nous títols de màster propi següents:
-

2)

Màster
Màster
Màster
Màster
Màster

en
en
en
en
en

Disseny d’Espais
Disseny i Edició de Producte
Political Ecology. Degrowth and Environmental Justice
Digital Strategy and Creativity
Benestar Animal

Aprovar la creació dels títols de diploma de postgrau següents:
-

Diploma
Diploma
Diploma
Diploma
Diploma
Diploma

de
de
de
de
de
de

Postgrau
Postgrau
Postgrau
Postgrau
Postgrau
Postgrau

en
en
en
en
en
en

Sistemes de Gestió de la Qualitat
Creació d’Espais
Execució i Gestió d’Espais
Disseny de Producte: Ideació, Validació i Producció
Edició de Producte
Digital Strategy and Creativity

3)
Encarregar a la directora de l’Escola de Postgrau i de la Formació Contínua l'execució i el seguiment dels
punts primer i segon d’aquest acord.
4) Comunicar el present acord a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectiu.

Acord 43/2018, de 19 de juliol, del Plenari del Consell Social
Col·laboració del Consell Social en el Programa Universitat-Empresa.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Vista la sol·licitud presentada per la Direcció del Programa Universitat-Empresa (document 1).
Atès l’interès del Consell Social de la UAB de participar en les activitats que es duen a terme en el Programa de
Cooperació Educativa Universitat-Empresa de la Universitat Autònoma de Barcelona en el marc de la inserció
laboral dels estudiants.
Vista la disponibilitat pressupostària del Consell Social per a col·laborar en l’activitat esmentada en l’any 2018.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
ACORDS
Aprovar que el Consell Social de la UAB col·labori, en l’edició de l’any 2018 del Programa Universitat-Empresa,
mitjançant una aportació de 1.000 euros en el 2018 en concepte dels guardons lliurats en el marc del primer
premi, segon premi i dos accèssits.
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Acord 44/2018, de 19 de juliol, del Plenari del Consell Social
Modificació del document 2 corresponent a l’Acord CE 70/2018.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Vist el Decret 131/2018, de 26 de juny pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats
públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya, per al curs 2018-2019, aprovat en sessió de 7 de
juny de 2018 de la Junta Plenària del Consell Interuniversitari de Catalunya (document 3) acordat per part del
Govern de la Generalitat i publicat al DOGC en data 28 de juny, i vistes les línies generals d’aquest Decret
(document 1).
Vist l’acord CE 116/2017, de 20 de desembre, pres per la Comissió econòmica en relació als preus dels estudis de
màster per a estudiants estrangers no residents que no siguin nacionals d’estats membres de la Unió Europea
corresponents al curs 2018-2019.
Vist l’acord CE 70/2018, pres per la Comissió Econòmica de 9 de juliol en virtut del qual ACORDS: 1) Aprovar els
preus dels estudis propis de la Universitat Autònoma de Barcelona i de l’adequació del decret de preus dels serveis
acadèmics universitaris a determinats estudis de la Universitat Autònoma de Barcelona per al curs acadèmic 20182019, d’acord amb el que consta en el document 2; 2) Comunicar aquest acord a la vicegerent d’Ordenació
Acadèmica i al Cap de l’Àrea d’Afers Acadèmics, per tal que es duguin a terme les mesures necessàries per a fer-lo
efectiu.
Vista la proposta de la Vicegerència d’Ordenació Acadèmica d’incorporar un descompte per a les persones titulades
de la UAB que formen part de la xarxa Alumni UAB Premium en els preus dels estudis de màster i de diploma de
postgrau.
Vist l’article 89 apartat i, de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya.
Vist l’article 28.3 apartat c, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB que estableix
que li correspon a la Comissió Econòmica, per delegació del Ple del Consell Social, acordar els preus dels
ensenyaments propis de la Universitat, els dels cursos d’especialització, amb les seves possibles exempcions i
bonificacions, i els dels serveis de la Universitat.
Atès que aquest punt es tracta directament en el Ple de 19 de juliol, en el marc del que estableix l'article 22.1 del
Reglament d'organització i funcionament del Consell Social.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
ACORDS
1. Aprovar la modificació del document 2 aprovat en acord CE 70/2018 de la Comissió Econòmica del Consell
Social de la UAB de data 9 de juliol, segons el que consta en el document 2 del present acord i en el sentit que:
En el punt 4 “Altres estudis de postgrau” de la pàgina 4 del document 2 aprovat en acord CE 70/2018 de la
Comissió Econòmica del Consell Social de la UAB de data 9 de juliol, es faci constar el text següent:
“Les persones titulades de la UAB que formen part de la xarxa Alumni UAB Premium gaudiran d’un 10% de
descompte en els preus dels estudis propis de màster i de diploma de postgrau. Aquest descompte s’aplicarà en
els programes adreçats a un mínim de 10 alumnes, i a les matrícules formalitzades a partir de l’1 de gener de
2019”
2. Comunicar aquest acord a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica i al Cap de l’Àrea d’Afers Acadèmics, per tal que
es duguin a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu.
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Acord 45/2018, de 19 de juliol, del Plenari del Consell Social
Cessió ús d’equipament propietat de la UAB a LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Que la UAB és titular d’una premsa hidràulica de marca MTS amb ordinador de control que va ser donats d’alta a
l’inventari de béns i drets de la UAB, entre d’altres, amb les següents dades:
1a. Nº inventari: 007969940
2a. RO: 155001842 (cos principal premsa) / 155009381 (extensòmetre) / 155005776 (accessoris)
3a. Data RO: 21-1-2003 / 10-10-2006 / 19-5-2005
4a. Data d’alta: 22-1-2003 / 10-10-2006 / 20-5-2005
5a. Centre d’adscripció: 118.00
6a. Activitat: Docència al 2on cicle enginyeria de materials
7a. Tipus de bé: Equipament docent
Total RO per Compte Comptable: 111.667,58 €

1b. Nº inventari: 008173487
2b. RO: 1550905480
3b. Data RO: 1-4-2005
4b. Data d’alta: 1-4-2005
5b. Centre d’adscripció: 118.00
6b. Activitat: Docència al 2on cicle enginyeria de materials
7b. Tipus de bé: Material informàtic – ordinador control premsa
Total RO per Compte Comptable: 2.220,19 €
L’equipament està totalment amortitzat, VNC =0
Que l’equipament descrit a l’expositiu anterior es va fer servir per pràctiques docents de la titulació d’Enginyeria
de Materials, la docència de la qual es va extingir al curs 2012-2013. Des d’aquell moment, l’equipament resta
sense ús i manteniment, i ocupa un espai important dels laboratoris de l’Escola d’Enginyeria. Cap altra titulació ni
activitat de recerca requereix d’aquest equipament, ni està previst fer cap titulació que ho pugui necessitar.
Que la cessió d’ús de l’equipament a LGAI TECHNOLOGICAL CENTER S.A. permet alliberar l’espai dels laboratoris,
fer que estigui operatiu de nou i que eventualment el personal i estudiants de la UAB també puguin accedir-hi.
Atès l’article 207.1 i 64.q. dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 89.k) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vist l’article 28.2. apartat g, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social.
Vist l’acord 77/2018 pres pel Consell de Govern reunit el 10 de juliol de 2018 en virtut del qual s’aprova autoritzar
la cessió del dret d’ús a LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, SA d’una premsa hidràulica de marca MTS amb ordinador
de control, propietat de la UAB i s’eleva la proposta al Consell Social perquè exerceixi les seves competències.
Atès que aquest punt es tracta directament en el Ple de 19 de juliol, en el marc del que estableix l'article 22.1 del
Reglament d'organització i funcionament del Consell Social.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
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ACORDS
1)
Autoritzar la cessió del dret d'ús a LGAI TECHNOLOGICAL CENTER S.A. amb CIF A-63207492 de premsa
hidràulica de marca MTS amb ordinador de control en els següents termes:
Objecte: premsa hidràulica de marca MTS amb ordinador de control que va ser donats d’alta a l’inventari de
béns i drets de la UAB, entre d’altres, amb les següents dades:
1a. Nº inventari: 007969940
2a. RO: 155001842 (cos principal premsa) / 155009381 (extensòmetre) / 155005776 (accessoris)
3a. Data RO: 21-1-2003 / 10-10-2006 / 19-5-2005
4a. Data d’alta: 22-1-2003 / 10-10-2006 / 20-5-2005
5a. Centre d’adscripció: 118.00
6a. Activitat: Docència al 2on cicle enginyeria de materials
7a. Tipus de bé: Equipament docent
Total RO per Compte Comptable: 111.667,58 €
1b. Nº inventari: 008173487
2b. RO: 1550905480
3b. Data RO: 1-4-2005
4b. Data d’alta: 1-4-2005
5b. Centre d’adscripció: 118.00
6b. Activitat: Docència al 2on cicle enginyeria de materials
7b. Tipus de bé: Material informàtic – ordinador control premsa
Total RO per Compte Comptable: 2.220,19 €
L’equipament està totalment amortitzat, VNC =0
- Cànon: no n’hi ha cap, tot i que LGAI TECHNOLOGICAL CENTER S.A. assumeix els costos derivats del transport
del material i el manteniment de la premsa hidràulica que és objecte de cessió. La premsa hidràulica es situarà a
les instal·lacions d’APPLUS LABORATORIES a Bellaterra.
- Termini de duració: 60 anys, tot i que la UAB es reserva la facultat de revocar unilateralment la cessió d’ús en
qualsevol moment per raons d’interès públic, sense generar dret a indemnització, en els supòsits establerts a
l’article 92.4 de la llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les administracions públiques.
Destinació: LGAI TECHNOLOGICAL CENTER S.A. haurà d’ubicar la premsa hidràulica a les seves instal·lacions
ubicades a Bellaterra annexes al campus de la UAB i el personal i els estudiants de la UAB podran fer servir la
premsa de forma puntual per activitats acadèmiques, amb un màxim de dues vegades per semestre, o com
s’acordi per les dues parts si hi ha una altra necessitat.
2)
Autoritzar la rectora, o persona en qui delegui, perquè amb les més àmplies facultats pugui signar els
documents públics i privats que siguin necessaris, amb les clàusules que consideri més adients, per donar
compliment a aquest acord.
3)

Encarregar la vicerector d’Economia i de Campus l'execució i el seguiment d’aquest acord.

4) Comunicar el present acord a la vicegerent d’economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries per
a fer-lo efectiu.
Acord 46/2018, de 19 de juliol, del Plenari del Consell Social
Cessió d’espais a favor de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, S.A.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
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Atès que la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. (Correos) té, entre els seus objectius, incentivar la
promoció del servei de lliurament i recollida de paqueteria a través de la seva xarxa de dispositius CitiPaq.
Atès que les dimensions dels dispositius CitiPaq són les següents: 140,5 cm 140,5 cm x 60 cm x 47,5 cm si és un
Citypaq petit i de 2.675mm x 643mm x 2.010mm, si és un Citypaq gran.
Vista la voluntat de la Universitat Autònoma de Barcelona de posar a disposició de Correos quatre espais en el
interior dels següents edificis per la ubicació de l’esmentat dispositiu de lliurament de paqueteria:
Facultat d’Economia i Empresa: Torre B3 planta 0 (paret blanca al costat de l’escala parell) –CityPaq gran-.
Facultat de Ciències i Biociències: Torre C1 planta -1 (entre les portes C1/-182 i la C1/-178) –CitiPaq petit-.
Facultat de Veterinària (entrada principal) –CitiPaq petit-.
Campus de Sabadell (entrada principal) –CitiPaq petit-.
Vist allò que disposa l’article 93 i 137.4 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les Administracions
Públiques.
Vist l’article 29 del decret legislatiu 1/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de
patrimoni de la Generalitat de Catalunya.
Vistos els articles 72 a 81 del decret 323/1983, de 14 de juliol, del reglament del patrimoni de Catalunya.
Vist l’article 89.k) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Atès l’article 207dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.2. apartat g, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social.
Vist l’acord 78/2018 pres pel Consell de Govern reunit el 10 de juliol de 2018 en virtut del qual s’aprova autoritzar
la cessió d’ús d’espais de titularitat de la UAB, a la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A i s’eleva la proposta
al Consell Social perquè exerceixi les seves competències.
Atès que aquest punt es tracta directament en el Ple de 19 de juliol, en el marc del que estableix l'article 22.1 del
Reglament d'organització i funcionament del Consell Social.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
ACORDS
1) Autoritzar la cessió d’ús d’espais a la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. amb CIF núm. A-83052407,
segons el que disposa la legislació vigent en matèria de patrimoni, d’acord amb les condicions següents:
- Objecte: Cessió d’ús de quatre espais als següents emplaçaments:
Facultat d’Economia i Empresa: Torre B3 planta 0 (paret blanca al costat de l’escala parell) –CityPaq gran-.
Facultat de Ciències i Biociències: Torre C1 planta -1 (entre les portes C1/-182 i la C1/-178) –CitiPaq petit-.
Facultat de Veterinària (entrada principal) –CitiPaq petit-.
Campus de Sabadell (entrada principal) –CitiPaq petit-.
- Cànon: La cessió d’ús és gratuïta però la cessionària assumeix el cost d’instal·lació i manteniment dels
dispositius Citipaq.
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- Termini de duració: 1 any, prorrogable tàcitament per períodes anuals fins el límit permès per la legislació
patrimonial d’aplicació.
- Destinació: Ubicar dispositius CITYPAQ de lliurament de paqueteria amb les següents dimensions: 140,5 cm
140,5 cm x 60 cm x 47,5 cm si és un Citypaq petit i de 2.675mm x 643mm x 2.010mm, si és un Citypaq gran.
2) Autoritzar la rectora, o persona en qui delegui, perquè amb les més àmplies facultats pugui signar els
documents públics i privats que siguin necessaris, amb les clàusules que consideri més adients, per donar
compliment a aquest acord.
3) Encarregar la vicerector d’Economia i de Campus l'execució i el seguiment d’aquest acord.
4) Comunicar el present acord a la vicegerent d’economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a
fer-lo efectiu.

Acord 47/2018, de 19 de juliol, del Plenari del Consell Social
Modificació del pressupost de la Universitat Autònoma de Barcelona corresponent a l’any 2018.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Vista la proposta del gerent relativa a la modificació del pressupost de la UAB per a l’exercici de 2018 (document
1).
Atès que el pressupost de la UAB pel 2018 va ser aprovat per Acord PLE 13/2018 del Ple del Consell Social de
data 23 de maig.
Atès que s’ha detectat un error en l’elaboració del pressupost corresponent a l’exercici de 2018 concretament en la
informació continguda a la pàgina 36, “Apartat C2 Auxiliars administratius” pel que fa al cost individual de les
places C2.16. Conseqüentment aquesta modificació afecta a la pàgina 35 “Resum del cost del Personal
d’Administració i Serveis Funcionari 2018” concretament l’apartat “reforços i substitucions”.
Vist l’acord 79/2018 pres pel Consell de Govern de data 10 de juliol de 2018, en virtut del qual ACORDS: PRIMER.Aprovar la proposta de modificació del pressupost de la UAB per a l'any 2018, que s'annexa.;SEGON.- Elevar
aquesta proposta al Consell Social perquè exerceixi 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.
Vist l’article 89 d)de la Llei Orgànica 1/2003, de 19 de febrer d’Universitats de Catalunya.
Vist l’article 28.2.c) del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Atès que aquest punt es tracta directament en el Ple de 19 de juliol, en el marc del que estableix l'article 22.1 del
Reglament d'organització i funcionament del Consell Social.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
ACORDS
1)
Aprovar la proposta de modificació del pressupost de la UAB per a l'any 2018, d’acord amb el que consta en
el document 1.
2)

Encarregar al vicerector d’Economia i Campus l'execució i el seguiment d'aquest acord

Butlletí Oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona

BOUAB Núm. 164 - Juliol i Agost / 2018

pàg. 10

3) Comunicar l’anterior acord al Gerent, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer efectiu el
present acord.
Acord 48/2018, de 19 de juliol, del Plenari del Consell Social
Seguiment de l’execució del Pressupost de la UAB de l’exercici 2018.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Vist l’acord PLE 90/2017 pres pel Ple del Consell Social reunit el 20 de desembre, en virtut del qual s’aprova el
document “Criteris bàsics de la pròrroga del pressupost UAB 2017 fins a l’aprovació del pressupost UAB 2018”,
d’acord amb el que consta en el document 1.
Atesa la situació econòmica que afecta a tot el país i també a les universitats i que, en el marc de la normativa
estatal i autonòmica d’aplicació, és del tot imprescindible l’assoliment de l’equilibri del pressupost.
Vist l’acord PLE 13/2018 pres pel Ple del Consell Social reunit el 23 de maig, en virtut del qual s’aprova el
pressupost de la UAB pel 2018.
Vist l’informe sobre el seguiment de l’execució del Pressupost de la UAB de l’exercici 2018 presentat per la
Gerència (document 1).
Vist l’article 89.d) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya, en relació a les funcions
econòmiques, pressupostàries i patrimonials del Consell Social.
Vist l’article 123.1) dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.3.g) del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
ACORDS
El Ple del Consell Social es dóna per assabentat del seguiment de l’execució del pressupost de la UAB a 30 de juny
de 2018.
Acord 49/2018, de 19 de juliol, del Plenari del Consell Social
Modificació del pressupost del Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona corresponent a l’any 2018.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Vist l’article 14.4 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica
4/2007, de 12 d’abril.
Vist l’article 98 de la Llei Orgànica 1/2003, de 19 de febrer d’Universitats de Catalunya.
Vist l’article 124.1 dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.2.j i l’article 33 del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist l’acord 18/2018 pres pel Ple del Consell Social de la UAB reunit el dia 23 de maig, pel qual s’aprova el
pressupost del Consell Social de la UAB corresponent a l’any 2018.
Vist l’acord PLE 43/2018 pres pel Ple del Consell Social de 19 de juliol, pel qual ACORDS que el Consell Social de la
UAB col·labori, en el 2018, en el Programa Universitat Empresa.
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Vista la disponibilitat pressupostària del Consell Social.
Atès que el pla estratègic del Consell Social es troba alineat dins del pla estratègic de la UAB i s’està treballant de
forma conjunta, i vist que l’import pressupostat per a la elaboració del pla estratègic del Consell Social contempla
una part disponible per al pla estratègic de la UAB.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors i a proposta del president del Consell Social
ACORDS
1) Aprovar la modificació de crèdit del pressupost del Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona
corresponent a l’exercici 2018, d’acord amb el que consta en el document 1.
2) Aprovar l’esmena del pressupost del Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona corresponent a
l’exercici 2018, en el sentit que en la línia del Capítol 4, Accions dels àmbits Societat-Universitat i Universitat
Empresa on consta “Pla Estratègic del Consell Social” es faci constar “Pla Estratègic: Consell Social i UAB”.

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

Acord 68/2018, de 9 de juliol, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Acta de la sessió del dia 18 de juny de 2018
ACORDS
Aprovar l’acta de la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el dia 18 de juny de 2018.

Acord 69/2018, de 9 de juliol, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Tarifes del Servei d’Ocupabilitat de la UAB corresponents al curs 2018-2019.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Vista la proposta presentada per la vicegerència d’Ordenació Acadèmica de la UAB a la proposta de tarifes del
Servei d’Ocupabilitat de la UAB per al curs 2018-2019 (document 1).
Atès l’article 89.i de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Atès l’article 123 dels Estatuts de la UAB.
Atesos els articles 15.6 i 28.3.c del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
ACORDS
1) Aprovar les tarifes del Servei d’Ocupabilitat de la UAB per al curs 2018-2019, d’acord amb el que consta en el
document 1.
2)
Comunicar aquest acord a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, als efectes de les gestions que siguin
oportunes.
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Acord 70/2018, de 9 de juliol, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Preus dels estudis propis de la Universitat Autònoma de Barcelona i de l’adequació del decret de preus dels serveis
acadèmics universitaris a determinats estudis de la Universitat Autònoma de Barcelona per al curs acadèmic 20182019.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Vista la proposta presentada per la UAB en relació a l’aprovació, si escau, dels preus dels estudis propis de la UAB
i de l’adequació del decret de preus dels serveis acadèmics universitaris a determinats estudis de la Universitat
Autònoma de Barcelona per al curs acadèmic 2018-2019 (document 2).
Vist el Decret 131/2018, de 26 de juny pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats
públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya, per al curs 2018-2019, aprovat en sessió de 7 de
juny de 2018 de la Junta Plenària del Consell Interuniversitari de Catalunya (document 3) acordat per part del
Govern de la Generalitat i publicat al DOGC en data 28 de juny de juliol, i vistes les línies generals d’aquest
Decret (document 1).
Vist l’acord CE 116/2017, de 20 de desembre, pres per la Comissió econòmica en relació als preus dels estudis de
màster per a estudiants estrangers no residents que no siguin nacionals d’estats membres de la Unió Europea
corresponents al curs 2018-2019.
Atès l’article 89 apartat i, de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya.
Atès l’article 28.3 apartat c, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
ACORDS
1) Aprovar els preus dels estudis propis de la Universitat Autònoma de Barcelona i de l’adequació del decret de
preus dels serveis acadèmics universitaris a determinats estudis de la Universitat Autònoma de Barcelona per al
curs acadèmic 2018-2019, d’acord amb el que consta en el document 2.
2) Comunicar aquest acord a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica i al Cap de l’Àrea d’Afers Acadèmics, per tal
que es duguin a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu.

Acord 71/2018, de 9 de juliol, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Modificacions de crèdit del pressupost de la UAB a 19 de juny 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 19 de juny de 2018 (document 1).
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,
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ACORDS
1) Aprovar les modificacions de crèdit del pressupost de la UAB a 19 de juny de 2018, d’acord amb el que consta
en el document 1.
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 72/2018, de 9 de juliol, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Pla General d’Activitats CSUC 2018.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Vist l’acord PLE 89/2017 del Ple del Consell Social de data 20 de desembre de 2017 mitjançant el qual es va
aprovar el procediment d’aprovació de les despeses pluriennals en el sentit següent:
a) Acordar que el Consell Social, abans de l’inici del procediment de tramitació dels expedients de contractació
administrativa, aprovi les despeses pluriennals del pressupost genèric pel procediment d’adjudicació procedent
amb un valor superior de 200.000€ (pressupost base de licitació, IVA exclòs).
b)
Autoritzar al gerent de la UAB a l’aprovació de la despesa pluriennal pel procediment d’adjudicació del
pressupost genèric que sigui procedent fins a un import màxim de 200.000€ (pressupost base de licitació, IVA
exclòs), amb l’obligació d’informar al Consell Social de totes les operacions dutes a terme en el transcurs del
semestre de l’exercici social en curs.
c) Aplicar el procediment previst als punts primer i segon d’aquest acord a les pròrrogues de contractes
administratius que impliquin un compromís de despesa pluriennal del pressupost genèric.
d) Autoritzar al gerent l’autorització de les despeses de qualsevol import, de caràcter anual o pluriennal,
provinents de contractacions centralitzades en el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC), sempre
que la despesa estigui prevista en el Pla General d’Activitats (PGA) anual que aprova el Consell de Govern del
CSUC. Amb aquesta finalitat, la Comissió d’Economia i d’Organització, delegada de Consell de Govern, i la
Comissió Econòmica del Consell Social seran informades anualment del PGA del CSUC.
Si la Comissió Executiva del CSUC aprovés una licitació no contemplada en el PGA anual, li serà aplicable el
procediment previst als acords primer, segon i tercer d’aquest acord.”
Atès el Pla General d’Activitats del CSUC per a l’exercici de 2018 (document 1).
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
ACORDS
1)
Donar-se per assabentats del Pla General d’Activitats del CSUC per a l’exercici 2018, d’acord amb el que
consta en el document 1.
2)
Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència l'execució i el
seguiment d’aquest acord.
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Acord 73/2018, de 9 de juliol, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Despeses pluriennals per a la contractació del servei d’auditoria dels comptes anuals de la UAB, del grup UAB i de
projectes subvencionats i elaboració de comptes anuals agregats de la UAB.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Vist el Certificat emès en data 18 de juny de 2018 pel vicerector d’Economia i Campus d’existència de crèdit
suficient per atendre la despesa corresponent a la contractació número CONSU 21/2018- Servei d’Auditoria de
Comptes Anuals de la UAB, del Grup UAB i de Projectes Subvencionats i Elaboració dels Comptes Anuals Agregats
de la Universitat Autònoma de Barcelona (document 1).
Vist el que estableix la base d’execució 22 del pressupost de la UAB per al 2018, aprovat en sessió plenària del
Consell Social, acord PLE 13/2018, de 23 de maig de 2018.
Vist el que disposen els articles 47 i 47 bis i 73,2 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària
pel que fa als compromisos de despeses de caràcter pluriennal i l’existència de crèdit pressupostari suficient per
atendre-les.
Vist l’article 89.d de la llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vist el que disposa l’article 28.3.g del reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist el que disposa l’article 116.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, el qual
estableix literalment: “Asimismo, deberá incorporarse el certificado de existencia de crédito o, en el caso de
entidades del sector público estatal con presupuesto estimativo, documento equivalente que acredite la existencia
de financiación, y la fiscalización previa de la intervención, en su caso, en los términos previstos en la Ley
47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria”.
Vist l’acord pres per la Comissió d’Economia i d’Organització delegada del Consell de Govern de data 27 de juny de
2018, que estableix el següent: PRIMER. Aprovar la proposta de despeses pluriennals corresponent al contracte
número CONSU 21/2018- Servei d’Auditoria de Comptes Anuals de da UAB, del Grup UAB i de Projectes
Subvencionats i Elaboració dels Comptes Anuals Agregats de la Universitat Autònoma de Barcelona i l’existència de
crèdit suficient per atendre-la, segons document que ; SEGON. Elevar aquest acord al Consell Social per tal
que exerceixi les seves competències.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions
ACORDS
1) Aprovar la proposta de despeses pluriennals corresponent al contracte número CONSU 21/2018- Servei
d’Auditoria de Comptes Anuals de da UAB, del Grup UAB i de Projectes Subvencionats i Elaboració dels Comptes
Anuals Agregats de la Universitat Autònoma de Barcelona i l’existència de crèdit suficient per atendre-la, d’acord
amb el que consta en el document 1.
2)
Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència l'execució i el
seguiment d’aquest acord.

Acord 74/2018, de 9 de juliol, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Despeses pluriennals per a l’Acord Marc de subministrament de Títols Acadèmics Oficials i Propis de la UAB.
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Vist el Certificat emès en data 20 de juny de 2018 pel vicerector d’Economia i Campus d’existència de crèdit
suficient per atendre la despesa corresponent a l’Acord Marc Núm. Consu-22/2018 de Subministrament de Títols
Acadèmics Oficials i Propis (document 1).
Vist el que estableix la base d’execució 22 del pressupost de la UAB per al 2018, aprovat en sessió plenària del
Consell Social, acord PLE 13/2018, de 23 de maig de 2018.
Vist el que disposen els articles 47 i 47 bis i 73,2 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària
pel que fa als compromisos de despeses de caràcter pluriennal i l’existència de crèdit pressupostari suficient per
atendre-les.
Vist l’article 89.d de la llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vist el que disposa l’article 28.3.g del reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist el que disposa l’article 116.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, el qual
estableix literalment: “Asimismo, deberá incorporarse el certificado de existencia de crédito o, en el caso de
entidades del sector público estatal con presupuesto estimativo, documento equivalente que acredite la existencia
de financiación, y la fiscalización previa de la intervención, en su caso, en los términos previstos en la Ley
47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria”.
Vist l’acord pres per la Comissió d’Economia i d’Organització delegada del Consell de Govern de data 27 de juny de
2018, que estableix el següent: PRIMER. Aprovar la proposta de despeses pluriennals per l’Acord Marc Núm.
Consu-22/2018 de Subministrament de Títols Acadèmics Oficials i Propis i l’existència de crèdit per atendre-la,
segons document que s'annexa; SEGON. Elevar aquest acord al Consell Social per tal que exerceixi les seves
competències; TERCER. Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència
l'execució i el seguiment d’aquests acords.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions es presenta la següent
ACORDS
1) Aprovar la proposta de despeses pluriennals per l’Acord Marc Núm. Consu-22/2018 de Subministrament de
Títols Acadèmics Oficials i Propis i l’existència de crèdit per atendre-la, d’acord amb el que consta en el document
1.
2) Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència l'execució i el seguiment
d’aquest acord.
Acord 75/2018, de 9 de juliol, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Inventari d’entitats participades per la UAB.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Atès que en la Comissió Econòmica del Consell Social es sol·licita disposar de la relació actualitzada de les entitats
en les que participa la Universitat Autònoma de Barcelona.
Vist l’article 28.4, apartat a, del reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Atès que la vicegerent d’Economia presenta l’inventari de les entitats participades per la UAB (document 1).
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Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
ACORDS
La Comissió Econòmica del Consell Social de la UAB es dóna per informada sobre la relació d’entitats en les que
participa la Universitat Autònoma de Barcelona, d’acord amb el que consta en el document 1.
Informar al Ple del Consell Social per a l'aprovació, si escau, de la proposta de modificació del pressupost del
Consell Social de la UAB de l'exercici 2018.
Aquest punt no es tracta en aquesta sessió de la Comissió Econòmica, i es deixa per la seva discusió en una altra
sessió.

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

Acord 64/2018, de 10 de juliol, del Consell de Govern
Aprovar l’acta de la sessió anterior del dia 13 de juny de 2018.
Acord 65/2018, de 10 de juliol, del Consell de Govern
Vista la proposta del vicerector d’Economia i de Campus de modificació del Model vigent de distribució del
pressupost de funcionament descentralitzat per a centres i departaments.
Vista la necessitat de modificar el Model de distribució del pressupost descentralitzat per adaptar-lo a la realitat i a
les necessitats actuals de la UAB.
Vist que a la sessió de la Comissió d’Economia i d’Organització celebrada el 27 de juny de 2018 es va informar
favorablement de la proposta de modificació del Model de de distribució del pressupost de funcionament
descentralitzat per a centres i departaments
Vist l'article 3, lletra d) del Reglament de Consell de Govern, segons la redacció donada per acord del Consell de
Govern de data 10 de desembre de 2013, pel que fa a les competències del Consell de Govern.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector d’Economia i Campus el Consell
de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER. Aprovar la proposta de modificació del Model de distribució del pressupost de funcionament
descentralitzat per a centres i departaments, que s’annexa. [Document]
SEGON. Comunicar l’acord al gerent i a
necessàries per a fer-lo efectiu.

la vicegerent d'Economia per tal que portin a terme les mesures

Acord 66/2018, de 10 de juliol, del Consell de Govern
Vist el que disposa l’article 19 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any
2018, que estableix un 100% de taxa de reposició i que les universitats estan obligades a destinar, com a mínim,
un 15% del total de places que s'ofereixin a la contractació, com a personal laboral fix, al personal investigador
que hagi finalitzat el programa Ramón i Cajal i hagi obtingut el certificat I3. En el supòsit que no s’utilitzin totes les
places previstes en aquesta reserva, aquestes es podran ofertar a altres investigadors de programes
d’excel·lència, nacionals o internacionals i que hagin obtingut el certificat I3.
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Atès que l'apartat 2 de l'article 70 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre que aprova l’Estatut Bàsic de
l’Empleat Públic estableix que l’oferta d’ocupació pública haurà de ser aprovada pel respectiu òrgan de govern de
la Administració Pública i s’haurà de publicar en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma o, si escau, de l'Estat,
abans de la finalització de l'any 2018.
Atès que l'Oferta d'Ocupació Pública de Personal Docent i Investigador de la Universitat Autònoma de Barcelona
per al 2018 que es presenta inclou les necessitats de recursos humans amb assignació pressupostària que s’han
de proveir mitjançant la incorporació de personal de nou ingrés i atès que aquesta oferta ha estat aprovada per la
Direcció General d’Universitats de la Generalitat de Catalunya
Vist l’acord pres per la Comissió de Personal Acadèmic en data 21 de juny de 2018 pel qual es va informar
favorablement la proposta d’oferta pública d’ocupació del Personal Docent i Investigador de l’any 2018.
Vist l’article 3 c) i d) del Reglament del Consell de Govern que preveu que és competència del Consell de Govern
regular els assumptes objecte de la seva competència pel que fa, i entre d’altres, a l’establiment de les línies
programàtiques de la Universitat i a les directrius generals sobre organització dels recursos humans.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Personal Acadèmic, el Consell
de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar l’oferta pública d’ocupació de l’any 2018, que s’annexa. [Document]
SEGON.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l’execució i el seguiment d’aquests acords

Acord 67/2018, de 10 de juliol, del Consell de Govern
Vista la voluntat de la UAB de promoure una convocatòria per a la captació i la retenció de talent investigador,
mitjançant la contractació temporal de 5 investigadors/es doctors/es (investigador/a ordinari/a), amb acreditada
trajectòria investigadora però amb la voluntat que aquests contractes esdevinguin indefinits quan el context així
ho permeti.
Vistes les bases de la convocatòries incorporades.
Vist l’acord pres per la Comissió d’Investigació en sessió de data 20 de juny de 2018 pel qual es va acordar
informar favorablement l’aprovació de la convocatòria del Programa Talent.
Vist l'article 60 dels estatuts de la UAB segons el qual el Consell de Govern és l’òrgan suprem de govern col·legiat
de la Universitat i, com a tal, estableix les seves línies estratègiques i programàtiques, així com les directrius,
normatives i procediments per a la seva aplicació, en els àmbits de l’organització dels ensenyaments, recerca,
recursos humans i econòmics i elaboració de pressupostos.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Recerca i de Transferència, el
Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la Convocatòria d’ajuts Programa Talent de 5 places d’investigador ordinari, d’acord amb les
bases establertes al document annex. [Document]
SEGON.- Encarregar al vicerector de recerca i de transferència l'execució i el seguiment d’aquests acords.
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TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.

Acord 68/2018, de 10 de juliol, del Consell de Govern
Vist el que disposa el Decret llei 1/2018, de 9 de març, de necessitats financeres del sector públic en pròrroga
pressupostària (publicat al BOE núm. 63, de 13 de març) i la Instrucció 1/2017, de 12 de desembre, conjunta de
la Direcció general de Pressupostos i la Intervenció General, per la qual s’estableixen els criteris d’aplicació de la
pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, mentre no entrin en vigor els del 2018.
Vist el que disposa l’article 70 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic el qual estableix que l’oferta d’ocupació pública haurà de ser aprovada
pel respectiu òrgan de govern de la Administració Pública i s’haurà de publicar en el Butlletí Oficial de la Comunitat
Autònoma o, si escau, de l'Estat, abans de la finalització de l'any 2018.
Vist que la Comissió d’Economia i d’Organització en sessió celebrada el 27 de juny de 2018 ha informat
favorablement la proposta d’oferta pública d’ocupació del PAS de la UAB per a l’exercici de 2018.
Vist l'article 3, lletra d) del Reglament del Consell de Govern segons redacció donada per l’acord de 10 de
desembre de 2013, pel que fa a les competències de l’esmentat òrgan sobre organització de l’administració
universitària i dels recursos humans.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a proposta del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, el Consell de Govern ha adoptat els
següents
ACORDS
PRIMER. Aprovar la proposta d’oferta pública d’ocupació de l’any 2018, que s’annexa. [Document]
SEGON. Encarregar al vicerector de Personal d’Administració i Serveis l'execució i el seguiment d’aquests acords.
TERCER. Comunicar els presents acords al gerent per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los
efectius.

Acord 69/2018, de 10 de juliol, del Consell de Govern
Vista la petició de creació d’un títol de grau propi i després de revisada la documentació justificativa corresponent
que acredita que la proposta reuneix els requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus de títol.
Atesa la necessitat d’implementar la proposta que es presenta per tal de satisfer la demanda d’aquests estudis.
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general.
Vist el que disposa l'article 173 dels Estatuts de la UAB sobre la creació de títols de grau propi.
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 3 de maig de 2018, 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 corresponents als estudis de primer cicle.
Atès que la proposta de creació del títol de grau propi va ser informada favorablement a la sessió de la Comissió
d’Afers Acadèmics de 26 de juny de 2018.
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Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de
Qualitat, el Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la creació del títol de grau propi següent:
-

Estudis de Gènere

SEGON.- Elevar l'aprovació de la creació del títol de grau propi al Consell Social per tal que exerceixi les seves
competències.
TERCER.- Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment dels acords
primer i segon.
QUART.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius.

Acord 70/2018, de 10 de juliol, del Consell de Govern
Vistes les peticions de creació de títols de màster i de diploma de postgrau que han estat presentades a l'Escola de
Postgrau, i després de revisada la documentació justificativa corresponent que acredita que les propostes
reuneixen els requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus de títols.
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i les seves modificacions
posteriors, així com la resta de normes d'aplicació general.
Vist el que disposa l'article 64.f i 171.1 dels Estatuts de la UAB sobre la creació de titulacions pròpies de la UAB.
Vist l'article 12.4.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 3 de maig de 2018, pel que fa a les
competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que haurà
d'aprovar el Consell de Govern sobre creació d'ensenyaments i títols de primer cicle, segon cicle i formació
permanent.
Atès que les propostes de creació de nous títols de màster i de diplomes de postgrau propis que es presenten van
ser informades favorablement a la sessió de la Comissió d’Afers Acadèmics de 26 de juny de 2018.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la directora de l’Escola de Postgrau i de la
Formació Contínua, el Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS:
PRIMER.- Aprovar la creació de nous títols de màster propi següents:
-

Màster
Màster
Màster
Màster
Màster

en
en
en
en
en

Disseny d’Espais
Disseny i Edició de Producte
Political Ecology. Degrowth and Environmental Justice
Digital Strategy and Creativity
Benestar Animal

SEGON.- Aprovar la creació dels títols de diploma de postgrau següents:
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Diploma
Diploma
Diploma
Diploma
Diploma
Diploma

de
de
de
de
de
de

Postgrau
Postgrau
Postgrau
Postgrau
Postgrau
Postgrau

en
en
en
en
en
en
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Sistemes de Gestió de la Qualitat
Creació d’Espais
Execució i Gestió d’Espais
Disseny de Producte: Ideació, Validació i Producció
Edició de Producte
Digital Strategy and Creativity

TERCER.- Elevar l'aprovació de la creació de títols de màster i de diplomes de postgrau propis al Consell Social per
tal que exerceixi les seves competències.
QUART.- Encarregar a la directora de l’Escola de Postgrau i de la Formació Contínua l'execució i el seguiment dels
acords primer a tercer.
CINQUÈ.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius.

Acord 71/2018, de 10 de juliol, del Consell de Govern
Vista la proposta del vicerector d’Economia i de Campus relativa a la Normativa reguladora de les retribucions
addicionals derivades de la participació en activitats de recerca, transferència i formació especialitzada emparades
per l’article 83 de la Llei Orgànica d’Universitats (encàrrecs de gestió).
Atesa la necessitat d’aprovar una normativa específica que reguli de forma conjunta el règim jurídic de les
retribucions addicionals derivades de la realització per part del PDI de les activitats previstes a l’article 83 de la
LOU, així com la col·laboració al respecte per part del PAS, per tal de clarificar els procediments, els límits i les
seves característiques i tenint en compte en tot cas les diferents particularitats de cada col·lectiu d’acord amb la
respectiva legislació aplicable.
Atès que en dates 16 i 18 de maig de 2018 la Comissió d’Investigació i la Comissió de Transferència del
Coneixement i Projectes Estratègics, respectivament, van presentar i debatre la proposta de normativa
esmentada.
Vist que la Comissió d’Economia i d’Organització en sessió celebrada el 27 de juny de 2018 va informar
favorablement sobre la proposta de Normativa reguladora de les retribucions addicionals derivades de la
participació en activitats de recerca, transferència i formació especialitzada emparades per l’article 83 de la Llei
Orgànica d’Universitats (encàrrecs de gestió), condicionat al fet que l’equip de gerència dugui a terme les accions
negociadores que resultin necessàries amb els òrgans representatius dels agents socials.
Vist l'article 3, lletra d) del Reglament del Consell de Govern segons redacció donada per l’acord de 10 de
desembre de 2013, pel que fa a les competències de l’esmentat òrgan sobre organització de l’administració
universitària i dels recursos humans.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a proposta del vicerector d’Economia i de Campus, el Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la Normativa reguladora de les retribucions addicionals derivades de la participació en activitats
de recerca, transferència i formació especialitzada emparades per l’article 83 de la Llei Orgànica d’Universitats
(encàrrecs de gestió), segons document que s’annexa. [Document]
SEGON.- Comunicar l’acord al gerent i a la vicegerent d’Economia, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-lo efectiu.
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Acord 72/2018, de 10 de juliol, del Consell de Govern
Vista la proposta de la directora de l’Escola de Postgrau i de la Formació Contínua referent a la regulació
econòmica i de dedicació acadèmica de la formació pròpia a la UAB.
Atesa la necessitat de completar el marc normatiu propi de remuneracions al personal de la UAB per a la
realització d’activitats extraordinàries, singulars i/o atípiques, i determinar quines són les activitats o les tasques
que poden donar lloc a una retribució addicional, i quin procediment, quin concepte retributiu i amb quins límits
quantitatius es pot acordar aquella compensació.
Atès que la Comissió d’Afers Acadèmics va informar favorablement sobre aquesta proposta en sessió del dia 26
de juny de 2018.
Atès que la Comissió d’Economia i d’Organització va informar favorablement sobre aquesta proposta en sessió del
dia 27 de juny de 2018.
Vist l'article 3, lletra d) del Reglament del Consell de Govern segons redacció donada per l’acord de 10 de
desembre de 2013, pel que fa a les competències de l’esmentat òrgan sobre organització de l’administració
universitària i dels recursos humans.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a proposta de la directora de l’Escola de Postgrau i de la Formació Contínua, el Consell de Govern ha
adoptat els següents
ACORDS
PRIMER. Aprovar la proposta de regulació econòmica i de dedicació acadèmica de la formació pròpia a la UAB,
segons document que s’annexa. [Document]
SEGON. Comunicar l’acord al gerent i a la directora de l’Escola de Postgrau i de la Formació Contínua, per tal que
porti a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu.

Acord 73/2018, de 10 de juliol, del Consell de Govern
Vista la normativa de Contractes, Treballs i Convenis amb l’exterior aprovada per Acord de la Junta de Govern de
4 de febrer de 1994 i modificada per acord del Consell de Govern de 17 de desembre de 1998.
Atès que amb posterioritat aquesta normativa va ser modificada per acord del Consell de Govern núm. 17/2008,
de 9 de juny, per la qual es va aprovar la proposta d’igualació del percentatge i del retorn del cànon i de
l’overhead, així com, per acord del Consell de Govern núm. 104/2017, 16 de novembre, sobre modificació de la
normativa de compensació de despeses generals per l’activitat de recerca.
Atès que l’actual redacció de la normativa de compensació de despeses generals per l’activitat de recerca preveu,
en el seu apartat e): ‘Per a projectes de l’European Research Council (ERC), el 9% de retorn aplicable
s’incrementarà fina al 12%. Aquest increment del 3% serà assignat a l’investigador’.
Vista l’interès de fomentar l’assumpció per part d’investigadors de la Universitat Autònoma de Barcelona la funció
de coordinació de projectes d’investigació internacionals es considera convenient incorporar una modificació en la
normativa esmentada en el sentit d’incloure l’increment del retorn del cànon del 9% al 12% a favor d’aquells
investigadors que assumeixin la posició de coordinador de projectes de recerca internacionals, proposant una nova
redacció de l’apartat e) de la Normativa de compensació de despeses generals per l’activitat de recerca que
passaria a tenir la següent redacció literal:
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Per a projectes de l’European Research Council (ERC) i per l’assumpció i realització de les tasques pròpies de
coordinació de projectes de recerca del Programa Marc de la Unió Europea, el 9% de retorn aplicable
s’incrementarà fins al 12%. Aquest increment del 3% serà assignat a l’investigador’.
Atès que la Comissió d’Investigació en sessió celebrada en data 20 de juny de 2018 ha informat favorablement de
la proposta de modificació de l’esmentada normativa.
Atès que la Comissió d’Economia i d’Organització en sessió celebrada en data 27 de juny de 2018 ha informat
favorablement de la proposta de modificació de l’esmentada normativa.
Vist l'article 3, lletra
d) del Reglament del Consell de Govern segons redacció donada per l’acord de 10 de
desembre de 2013, pel que fa a les competències de l’esmentat òrgan sobre organització de l’administració
universitària.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a proposta del vicerector de Recerca i de Transferència, el Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER. Aprovar la modificació de l’apartat e) de la Normativa de compensació de despeses generals per l’activitat
de recerca (acord Consell de Govern 104/2017, de 16 de novembre), segons document que s’annexa. [Document]
SEGON. Comunicar l’acord al gerent i a la vicegerent d’Economia per tal que portin a terme les mesures
necessàries per a fer-lo efectiu.

Acord 74/2018, de 10 de juliol, del Consell de Govern
Vista la proposta del degà de la Facultat de Traducció i d’Interpretació pel que fa a la modificació del Reglament
vigent aprovat per Acord de Consell de Govern en data 26 de maig de 2004.
Atès que en data 20 de juny de 2018 la Junta de Facultat ha aprovat la proposta de modificació de l’esmentat
Reglament. Els canvis principals afecten al sistema de funcionament dels seus
òrgans col·legiats, a les
competències de la Junta de Facultat, a la creació de la Junta Permanent i la creació de diverses comissions
delegades de la Junta de Facultat. [Document]
Vist que el projecte de modificació del Reglament que es presenta s'ajusta al Reglament marc de facultats i
escoles universitàries, departaments i instituts universitaris d'investigació i centres de recerca propis aprovat pel
Consell de Govern de 29 de gener de 2004, modificat pels acords de 29 d'abril de 2004, 2 d'octubre de 2008, 25
d’abril de 2012 i 17 de juliol de 2013, als Estatuts de la UAB i a la resta de normativa vigent.
Atès que d'acord amb l'article 64 dels Estatuts de la UAB correspon al Consell de Govern ratificar la modificació del
Reglament de la Facultat de Traducció i d’Interpretació aprovada per Acord de la Junta de Facultat de 20 de juny
de 2018.
Vist l'article 3, lletra a) del Reglament de Consell de Govern, segons la redacció donada per acord del Consell de
Govern de data 10 de desembre de 2013, pel que fa a les competències del Consell de Govern.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del degà de la Facultat de Traducció i
d’Interpretació, el Consell de Govern ha adoptat els següents
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ACORDS
PRIMER. Ratificar la modificació del Reglament de la Facultat de Traducció i d’Interpretació en els termes que
s’annexen. [Document]
SEGON. Establir la seva entrada en vigor a partir del dia següent de la seva ratificació per part del Consell de
Govern i ordenar la seva publicació al Butlletí Oficial de la UAB.
TERCER. Comunicar el present acord a la Facultat de Traducció i d’Interpretació.

Acord 75/2018, de 10 de juliol, del Consell de Govern
Vista la proposta del director del Departament de Traducció i d‘Interpretació i d’Estudis de l’Àsia Oriental pel que
fa a la modificació del Reglament vigent aprovat per Acord de Consell de Govern en data 8 de juliol de 2004.
Atès que en data 4 de juny de 2018 el Consell de Departament ha aprovat la proposta de modificació de
l’esmentat Reglament. Els canvis principals afecten a les funcions del Departament, al sistema de funcionament
dels seus òrgans col·legiats i a les competències del director o directora del Departament. [Document]
Vist que el projecte de modificació del Reglament que es presenta s'ajusta al Reglament marc de facultats i
escoles universitàries, departaments i instituts universitaris d'investigació i centres de recerca propis aprovat pel
Consell de Govern de 29 de gener de 2004, modificat pels acords de 29 d'abril de 2004, 2 d'octubre de 2008, 25
d’abril de 2012 i 17 de juliol de 2013, als Estatuts de la UAB i a la resta de normativa vigent.
Atès que d'acord amb l'article 64 dels Estatuts de la UAB correspon al Consell de Govern ratificar la modificació del
Reglament Departament de Traducció i d‘Interpretació i d’Estudis de l’Àsia Oriental aprovat per l’Acord de Consell
de Departament en data 4 de juny de 2018.
Vist l'article 3, lletra a) del Reglament de Consell de Govern, segons la redacció donada per acord del Consell de
Govern de data 10 de desembre de 2013, pel que fa a les competències del Consell de Govern.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del director de Departament de Traducció i
d‘Interpretació d’Estudis de l’Àsia Oriental el Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER. Ratificar la modificació del Reglament de Departament de Traducció i d‘Interpretació i d’Estudis de l’Àsia
Oriental, en els termes que s’annexen. [Document]
SEGON. Establir la seva entrada en vigor a partir del dia següent de la seva ratificació per part del Consell de
Govern i ordenar la seva publicació al Butlletí Oficial de la UAB.
TERCER. Comunicar el present acord al Departament de Traducció i d‘Interpretació i d’Estudis de l’Àsia Oriental
Acord 76/2018, de 10 de juliol, del Consell de Govern
Vista la sol·licitud presentada pel doctor Pol Llonch Obiols dirigida al Vicerector d’Innovació i de Projectes
Estratègics de la UAB en relació amb la participació de la UAB en una empresa “AWEC, S.L.” dedicada a
l’assessorament i la innovació en l’àmbit del benestar animal als sectors ramaders i animals de companyia, a la
industria de la biotecnologia i a les institucions zoològiques.
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Vist l’informe preliminar del comitè ad hoc reunit en sessió de 8 de maig de 2018 pel qual s’emet informe
preliminar en què valora la proposta presentada on es proposa la participació en el capital social de “AWEC, S.L.”
mitjançant la subscripció del 10 per 100 del capital social de la companyia, la Comissió de Transferència de
Coneixement i Projectes Estratègics del Consell de Govern reunida en data 18 de maig del 2018 va acordar:
‘Emetre proposta favorable per aprovar la participació de la Universitat Autònoma de Barcelona en el capital social
de l’empresa “AWEC, S.L.”, a través de la subscripció de participacions socials de 300 euros, equivalent al 10 %
del capital social per part de l’entitat instrumental creada amb aquesta finalitat (UABFIRMS, S.L.), en els termes
establerts a l’informe preliminar sobre la proposta emesa per la comissió ad-hoc , reconeixent-ne a “AWEC, S.L.”
la condició d’empresa de base tecnològica de la Universitat Autònoma de Barcelona, respectant els
condicionaments establerts pel comitè ad-hoc en sessió de 8 de maig de 2018’.
Vist l’acord CE 52/2018, de 18 de juny, de la comissió econòmica del Consell Social pel qual s’emet informe
favorable a la participació de la UAB, a través d’UABFIRMS, S.L., en el capital social de “AWEC, S.L.”.
Vist l'article 41.2 lletra g) de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei
orgànica 4/2007, de 12 d'abril, en relació amb el foment de la transferència de coneixements de les Universitats
en el sistema productiu i de les empreses i l'article 185 dels Estatuts de la UAB, sobre la creació d’empreses de
base tecnològica a partir de l’activitat científica de la Universitat.
Vist el text refós de la normativa de la UAB en matèria d’investigació aprovat per Acord del Consell de Govern
núm. 24/2011, de 2 de març –TRI-, on es regula, entre d’altres, els requisits i el procediment per a la creació
d’empreses de base tecnològica (EBT).
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector d’Innovació i de Projectes
Estratègics, el Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Autoritzar la participació de la Universitat Autònoma de Barcelona en el capital social de l’empresa
“AWEC, S.L.”, a través de la subscripció de participacions socials de 300 euros, equivalent al 10% del capital social
per part de l’entitat instrumental creada amb aquesta finalitat (UABFIRMS, S.L.), en els termes establerts a
l’informe preliminar sobre la proposta emesa per la comissió ad-hoc, reconeixent-ne a “AWEC, S.L.” la condició
d’empresa de base tecnològica de la Universitat Autònoma de Barcelona.
SEGON.- Aprovar la participació de la UAB en el 10 per 100 del capital social de l’empresa “AWEC, S.L.”, que
suposa una aportació màxima de 300 €.
TERCER.- Certificar, d’acord amb el que estableix la Disposició Addicional vint-i-quatrena de la Llei Orgànica
4/2007, de 12 d’abril, per la qual es modifica la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, la
naturalesa de base tecnològica de l’empresa, així com que les contraprestacions a favor de la Universitat a què es
fa esment a la part expositiva d’aquests acords són adequades.
QUART.- Autoritzar la rectora o persona en qui delegui perquè, en nom i representació de la Universitat Autònoma
de Barcelona, realitzi els actes següents:
a)
Formalitzar el contracte entre socis, el contracte de transferència de tecnologia i l’aprovació dels estatuts
corresponents, un cop confirmada la seva adequació jurídica i completada la tramitació interna de la Universitat
Autònoma de Barcelona que en cada cas correspongui.
b)
Designar i nomenar, si s’escau, els representants de la Universitat Autònoma de Barcelona als diferents
òrgans de la societat, així com les persones que hagin d’actuar en qualitat de substituts a les reunions dels òrgans
socials.
c)
Comparèixer davant qualsevol autoritat, organisme o entitat, pública o privada que siguin necessàries per
a la formalització d’aquest acord i, en general, realitzar les actuacions pertinents per tal de fer efectiu el que
disposa el present acord.
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CINQUÈ.- Encarregar al vicerector d’Innovació i de Projectes Estratègics l’execució i el seguiment dels acords
anteriors. En particular se li encarrega que informi al Consell de Govern sobre el desenvolupament de l’empresa
“AWEC, S.L.” en el termini d’un any aproximadament.
SISÈ.- Comunicar els presents acords al vicegerent de Recerca per tal que porti a terme les mesures necessàries
per a fer-los efectius i per tal que faci la difusió oportuna.

Acord 77/2018, de 10 de juliol, del Consell de Govern
Que la UAB és titular d’una premsa hidràulica de marca MTS amb ordinador de control que va ser donats d’alta a
l’inventari de béns i drets de la UAB, entre d’altres, amb les següents dades:
1a. Nº inventari: 007969940
2a. RO: 155001842 (cos principal premsa) / 155009381 (extensòmetre) / 155005776 (accessoris)
3a. Data RO: 21-1-2003 / 10-10-2006 / 19-5-2005
4a. Data d’alta: 22-1-2003 / 10-10-2006 / 20-5-2005
5a. Centre d’adscripció: 118.00
6a. Activitat: Docència al 2on cicle enginyeria de materials
7a. Tipus de bé: Equipament docent
Total RO per Compte Comptable: 111.667,58 €
1b. Nº inventari: 008173487
2b. RO: 1550905480
3b. Data RO: 1-4-2005
4b. Data d’alta: 1-4-2005
5b. Centre d’adscripció: 118.00
6b. Activitat: Docència al 2on cicle enginyeria de materials
7b. Tipus de bé: Material informàtic – ordinador control premsa
Total RO per Compte Comptable: 2.220,19 €
L’equipament està totalment amortitzat, VNC =0
Que l’equipament descrit a l’expositiu anterior es va fer servir per pràctiques docents de la titulació d’Enginyeria
de Materials, la docència de la qual es va extingir al curs 2012-2013. Des d’aquell moment, l’equipament resta
sense ús i manteniment, i ocupa un espai important dels laboratoris de l’Escola d’Enginyeria. Cap altra titulació ni
activitat de recerca requereix d’aquest equipament, ni està previst fer cap titulació que ho pugui necessitar.
Que la cessió d’ús de l’equipament a LGAI TECHNOLOGICAL CENTER S.A. permet alliberar l’espai dels laboratoris,
fer que estigui operatiu de nou i que eventualment el personal i estudiants de la UAB també puguin accedir-hi.
Atès l’article 207.1 dels Estatuts de la UAB que estableix que els actes de disposició sobre els béns de la
universitat han d’ajustar-se a la normativa general en la matèria de patrimoni de les administracions públiques i
dels Estatuts.
Atès l’article 64.q) dels Estatuts de la UAB que estableix com a competència del Consell de Govern el proposar al
Consell Social l’afectació i la desafectació al domini públic dels béns universitaris, així com l’adquisició i el
procediment d’alienació de béns patrimonials.
Atès que l’article 89.k) de la llei 1/2003, de 19 de febrer, estableix que ‘correspon al consell social, en matèria
econòmica, pressupostària i patrimonial, les funcions següents: (...) k) Autoritzar el rector o rectora a adoptar els
acords d’adquisició, disposició i gravamen de béns immobles i a partir dels límits que aprovi el consell social, dels
béns mobles de la universitat, els títols de valor i les participacions socials’.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector d’Economia i de Campus, el
Consell de Govern ha adoptat els següents
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ACORDS
PRIMER.- Autoritzar la cessió del dret d'ús a LGAI TECHNOLOGICAL CENTER S.A. amb CIF A-63207492 de premsa
hidràulica de marca MTS amb ordinador de control en els següents termes:
Objecte: premsa hidràulica de marca MTS amb ordinador de control que va ser donats d’alta a l’inventari
de béns i drets de la UAB, entre d’altres, amb les següents dades:
1a. Nº inventari: 007969940
2a. RO: 155001842 (cos principal premsa) / 155009381 (extensòmetre) / 155005776 (accessoris)
3a. Data RO: 21-1-2003 / 10-10-2006 / 19-5-2005
4a. Data d’alta: 22-1-2003 / 10-10-2006 / 20-5-2005
5a. Centre d’adscripció: 118.00
6a. Activitat: Docència al 2on cicle enginyeria de materials
7a. Tipus de bé: Equipament docent
Total RO per Compte Comptable: 111.667,58 €
1b. Nº inventari: 008173487
2b. RO: 1550905480
3b. Data RO: 1-4-2005
4b. Data d’alta: 1-4-2005
5b. Centre d’adscripció: 118.00
6b. Activitat: Docència al 2on cicle enginyeria de materials
7b. Tipus de bé: Material informàtic – ordinador control premsa
Total RO per Compte Comptable: 2.220,19 €
L’equipament està totalment amortitzat, VNC =0
Cànon: no n’hi ha cap, tot i que LGAI TECHNOLOGICAL CENTER S.A. assumeix els costos derivats del
transport del material i el manteniment de la premsa hidràulica que és objecte de cessió. La premsa hidràulica es
situarà a les instal·lacions d’APPLUS LABORATORIES a Bellaterra.
Termini de duració: 60 anys, tot i que la UAB es reserva la facultat de revocar unilateralment la cessió d’ús
en qualsevol moment per raons d’interès públic, sense generar dret a indemnització, en els supòsits establerts a
l’article 92.4 de la llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les administracions públiques.
Destinació: LGAI TECHNOLOGICAL CENTER S.A. haurà d’ubicar la premsa hidràulica a les seves
instal·lacions ubicades a Bellaterra annexes al campus de la UAB i el personal i els estudiants de la UAB podran fer
servir la premsa de forma puntual per activitats acadèmiques, amb un màxim de dues vegades per semestre, o
com s’acordi per les dues parts si hi ha una altra necessitat.
SEGON.- Autoritzar la rectora, o persona en qui delegui, perquè amb les més àmplies facultats pugui signar els
documents públics i privats que siguin necessaris, amb les clàusules que consideri més adients, per donar
compliment a aquest acord.
TERCER.- Elevar aquest acord al Consell Social per a la seva aprovació, si escau.
QUART.- Encarregar la vicerector d’Economia i de Campus l'execució i el seguiment de l'acord primer.
CINQUÈ.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d’economia, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.

Acord 78/2018, de 10 de juliol, del Consell de Govern
Atès que la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. (Correos) té, entre els seus objectius, incentivar la
promoció del servei de lliurament i recollida de paqueteria a través de la seva xarxa de dispositius CitiPaq
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Atès que les dimensions dels dispositius CitiPaq són les següents: 140,5 cm 140,5 cm x 60 cm x 47,5 cm si és un
Citypaq petit i de 2.675mm x 643mm x 2.010mm, si és un Citypaq gran.
Vista la voluntat de la Universitat Autònoma de Barcelona de posar a disposició de Correos quatre espais en el
interior dels següents edificis per la ubicació de l’esmentat dispositiu de lliurament de paqueteria:
Facultat d’Economia i Empresa: Torre B3 planta 0 (paret blanca al costat de l’escala parell) –CityPaq gran-.
Facultat de Ciències i Biociències: Torre C1 planta -1 (entre les portes C1/-182 i la C1/-178) –CitiPaq petit-.
Facultat de Veterinària (entrada principal) –CitiPaq petit-.
Campus de Sabadell (entrada principal) –CitiPaq petit-.
D’acord amb allò que disposa l’article 89.k) de la llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, l’article
29 del decret legislatiu 1/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de patrimoni de la
Generalitat de Catalunya, els articles 72 a 81 del decret 323/1983, de 14 de juliol, del reglament del patrimoni de
Catalunya, els articles 93 i 137.4 de la llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les Administracions
Públiques i l’article 207 dels Estatuts de la UAB.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, el vicerector d’Economia i de Campus el Consell de Govern
ha adoptat els següents
ACORDS:
Primer.- Autoritzar la cessió d’ús d’espais a la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. amb CIF núm. A83052407, segons el que disposa la legislació vigent en matèria de patrimoni, d’acord amb les condicions
següents:
-

Objecte: Cessió d’ús de quatre espais als següents emplaçaments:

Facultat d’Economia i Empresa: Torre B3 planta 0 (paret blanca al costat de l’escala parell) –CityPaq gran-.
Facultat de Ciències i Biociències: Torre C1 planta -1 (entre les portes C1/-182 i la C1/-178) –CitiPaq petit-.
Facultat de Veterinària (entrada principal) –CitiPaq petit-.
Campus de Sabadell (entrada principal) –CitiPaq petit-..
Cànon: La cessió d’ús és gratuïta però la cessionària assumeix el cost d’instal·lació i manteniment dels
dispositius Citipaq.
Termini de duració: 1 any, prorrogable tàcitament per períodes anuals fins el límit permès per la legislació
patrimonial d’aplicació.
Destinació: Ubicar dispositius CITYPAQ de lliurament de paqueteria amb les següents dimensions: 140,5
cm 140,5 cm x 60 cm x 47,5 cm si és un Citypaq petit i de 2.675mm x 643mm x 2.010mm, si és un Citypaq gran.
Segon.- Autoritzar la rectora, o persona en qui delegui, perquè amb les més àmplies facultats pugui signar els
documents públics i privats que siguin necessaris, amb les clàusules que consideri més adients, per donar
compliment a aquests acords.
Tercer.- Elevar al Consell Social el present acord, per tal que exerceixi les seves competències.
Quart.- Encarregar al vicerector d’Economia i de Campus l'execució i el seguiment d’aquests acords.
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Cinquè.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Economia, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.
Acord 79/2018, de 10 de juliol, del Consell de Govern
Vista la proposta del gerent relativa a la modificació del pressupost de la UAB per a l’exercici de 2018.
Atès que el pressupost de la UAB pel 2018 va ser aprovat per Acord consell de Govern de 26 d’abril de 2018 i per
Acord de Consell Social de 23 de maig de 2018.
Atès que s’ha detectat un error en l’elaboració del pressupost corresponent a l’exercici de 2018 concretament en la
informació continguda a la pàgina 36, “Apartat C2 Auxiliars administratius” pel que fa al cost individual de les
places C2.16. Conseqüentment aquesta modificació afecta a la pàgina 35 “Resum del cost del Personal
d’Administració i Serveis Funcionari 2018” concretament l’apartat “reforços i substitucions”.
Atès que la Comissió d’Economia i d’Organització en sessió celebrada en data 27 de juny de 2018 ha informat
favorablement de la proposta de modificació del pressupost corresponent a l’exercici de 2018.
Vist l'article 3, lletra p) del Reglament del Consell de Govern segons redacció donada per l’acord de
desembre de 2013, pel que fa a les competències de l’esmentat òrgan sobre l’elaboració del pressupost.

10 de

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a proposta del vicerector d’Economia i de Campus, el Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la proposta de modificació del
[Document]

pressupost de la UAB per a l'any 2018, que s'annexa.

SEGON.- Elevar aquesta proposta al Consell Social perquè exerceixi 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

I.4. Comissions del Consell de Govern
I.4.1. Comissió de Personal Acadèmic
[tornar a l’índex]

Acord 044/2018, de 19 de juliol de 2018 , Comissió de Personal Acadèmic
ACORDS
Aprovació de l’acta de la sessió del dia 21 de juny de 2018.

Acord 045/2018, de 19 de juliol 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
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desenvolupament experimental i la innovació com a elements sobre els quals ha d’edificar-se el desenvolupament
econòmic sostenible i el benestar social.
Vistos els articles 20 i següents de la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació que
regulen les modalitats de contracte de treballat específic del personal investigador entre els que es troben els
contractes predoctorals i els contractes d’accés al Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació.
Vistos els articles 138, 142 i 145 dels Estatuts de la UAB que regulen la tipologia i provisió de places de personal
docent i investigador.
Vist l’article 54 i següents del Reglament de Personal Acadèmic aprovat per acord del Consell de Govern de la
Universitat Autònoma de Barcelona de 17 de novembre de 2010 i modificada en diverses ocasions i la darrera el
13 de desembre del 2017.
Vist l’article 45 i següents de la Llei d’Universitats de Catalunya que regulen els requisits del professorat
contractat.
Vistos els articles 16 i 17 del conveni col·lectiu per al personal docent i investigador de les universitats públiques
catalanes de 21 de desembre de 2006, publicat en el DOGC de 14 de febrer de 2007.
Vist l'article 18 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a les
competències de la Comissió de Personal Acadèmic.

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.

Acord 046/2018, de 19 de juliol de 2018 , Comissió de Personal Acadèmic
Vistes les previsions de la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació que regula el marc
per al foment de la investigació científica i tècnica i els seus instruments de coordinació general, amb la finalitat de
contribuir a la generació difusió i transferència del coneixement i a la promoció de la investigació, el
desenvolupament experimental i la innovació com a elements sobre els quals ha d’edificar-se el desenvolupament
econòmic sostenible i el benestar social.
Vistos els articles 20 i següents de la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació que
regulen les modalitats de contracte de treballat específic del personal investigador entre els que es troben els
contractes predoctorals i els contractes d’accés al Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació.
Vistos els articles 138, 142 i 145 dels Estatuts de la UAB que regulen la tipologia i provisió de places de personal
docent i investigador.
Vist l’article 54 i següents del Reglament de Personal Acadèmic aprovat per acord del Consell de Govern de la
Universitat Autònoma de Barcelona de 17 de novembre de 2010 i modificada en diverses ocasions i la darrera el
13 de desembre del 2017.
Vist l’article 45 i següents de la Llei d’Universitats de Catalunya que regulen els requisits del professorat
contractat.
Vistos els articles 16 i 17 del conveni col·lectiu per al personal docent i investigador de les universitats públiques
catalanes de 21 de desembre de 2006, publicat en el DOGC de 14 de febrer de 2007.
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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 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.

Acord 047/2018, de 19 de juliol de 2018 , Comissió de Personal Acadèmic
Vist el concert signats entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la Corporació Sanitària Parc Taulí d’1 de febrer
de 2011.
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 la convocatòria de concursos per a la contractació de professorat associat vinculades a la Unitat
Docent Parc Taulí per al curs 2018-2019. [Document]
Segon.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d’aquest acord

Acord 048/2018, de 19 de juliol 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.

Butlletí Oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona

BOUAB Núm. 164 - Juliol i Agost / 2018

pàg. 31

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 la convocatòria de concursos per a la contractació de professorat associat per al curs 2018-2019,
condicionada a la desestimació de les mesures cautelars proposades pel col·lectiu dels investigadors
postdoctorals.[Document]
Segon.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d’aquest acord

Acord 049/2018, de 19 de juliol 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 la convocatòria de concursos per a la contractació de professorat associat 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
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Acord 050/2018, de 19 de juliol de 2018 , Comissió de Personal Acadèmic
Vistos els articles 33, 55 i 69 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats que contenen les
disposicions relatives a l’avaluació del professorat i les seves retribucions i l’article 72 de la Llei 1/2003, de 19 de
febrer, d'Universitats de Catalunya, que regula les retribucions addicionals.
Vistes les funcions de l’Agència per a la Qualitat dels Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya), que per
encàrrec del Departament responsable d’universitats, elabora el marc per a un model d’avaluació docent de les
universitats públiques catalanes, a partir del qual cada Universitat ha d’elaborar un manual propi d’avaluació
docent del professorat.
Vist l'article 5 de la Guia d’Avaluació de l’Activitat docent del professorat de la UAB, aprovada per l’acord del
Consell de Govern de 23 de març de 2017 que preveu que la Comissió de Personal Acadèmic es agent de
l’avaluació i li correspon l’avaluació de l’activitat docent del professorat.
Vist l'article 18.1 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a les
competències de la Comissió de Personal Acadèmic pel que fa a l’avaluació del personal acadèmic.
Atès que en la sessió d’aquesta Comissió es debatran situacions presentades en el desenvolupament de la
convocatòria 2018 d’avaluació de l’activitat del professorat, els expedients dels quals i/o relacionats podran
consultar-se a l'Oficina de Qualitat Docent (oqd.avaluacio@uab.cat)
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
Primer.- Acordar les modificacions de les valoracions i de les propostes de resolució.[Document]
Segon.- Aprovar la resolució de la convocatòria d’avaluació de l’activitat docent del professorat de la UAB per tram
generats fins el 31/12/2017.
Tercer.- Aprovar la translació de les valoracions al format sol·licitat per AQU Catalunya i traslladar les resolucions
al model d’informe d’avaluació.

Acord 051/2018, de 19 de juliol de 2018 , Comissió de Personal Acadèmic
Vist l’acord del Consell de Govern de data 4 de maig de 2017, pel qual es va aprovar el model i criteris de
priorització de les places de catedràtic d’Universitat i de les places d’agregat.
Vist l’acord del Consell de Govern de data 12 de juliol de 2017, pel qual es va aprovar el model i criteris de
priorització de les places de catedràtic contractat.
Atès que l’experiència en la priorització de les esmentades places ha fet necessària plantejar una proposta de
modificació dels models i criteris de priorització.
Atès que la Comissió de Personal Acadèmic va fer un primer debat de la modificació d’aquests models i criteris en
data 21 de juny de 2018.
Vist l’article 3 d) del Reglament del Consell de Govern que preveu que és competència del Consell de Govern
regular els assumptes objecte de la seva competència pel que fa, i entre d’altres, a les directrius generals sobre
organització de l’administració universitària i dels recursos humans.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

Butlletí Oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona

BOUAB Núm. 164 - Juliol i Agost / 2018

pàg. 33

ACORDS
Primer.- Informar favorablement la modificació dels models i criteris de priorització de les places de catedràtic
d’Universitat, de catedràtic laboral i d’agregat i elevar-lo al Consell de Govern per a la seva aprovació.
Segon.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l’execució i el seguiment d’aquest acord.
Acord 052/2018, de 19 de juliol 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 13 de desembre de 2017, el qual estableix la regulació
dels col·laboradors i les col·laboradores de docència i de recerca, entesos com a professionals que desenvolupen la
seva activitat professional fora de l’àmbit acadèmic de la UAB i que col·laboren ocasionalment o permanentment
amb la Universitat de forma desinteressada mitjançant la realització d’activitats docent o investigadores, i sense
tenir vinculació laboral amb la universitat.
Vist l'article 138.4 del Reglament de Personal Acadèmic de la UAB que preveu que el vicerector de Personal
Acadèmic informarà periòdicament a la Comissió de Personal Acadèmic dels nomenaments realitzats.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
Primer.- Considerar-se assabentats del reconeixement com a col·laboradors docents durant el mes de juny del
2018 en les diverses modalitats previstes al Reglament de Personal Acadèmic dels professionals. [Document]
Segon.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l’execució i el seguiment d’aquests acords.

I.4.2. Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística
[tornar a l’índex]

Punt 1. Aprovació de l'acta de la darrera sessió.
Acord 017/2018, de 16 de juliol de 2018 , Comissió de Relacions Internacionals i de Política
Lingüística

ACORDS
Aprovar l'acta de la sessió de 10 de maig de 2018.

Punt 3. Aprovació, si s’escau, de la Convocatòria única del Programa de Mobilitat per Estudis Erasmus
+ i del UAB Exchange Programme 2019-2020
Acord 018/2018, de 16 de juliol de 2018 , Comissió de Relacions Internacionals i de Política
Lingüística
Vista la proposta del vicerector de Relacions Internacionals d’aprovació de la Convocatòria única Erasmus+ Estudis
i UAB Exchange Programme Estudis curs 2019/2020
Vist que el Programa Erasmus+ s’emmarca en l’estratègia Europa 2020 i en l’estratègia Rethinking Education i
engloba totes les iniciatives d’educació, formació, joventut i esport imprescindibles per la internacionalització de
l’educació.
Vist que el UAB Exchange Programme facilita als estudiants matriculats en un grau universitari a la nostra
universitat l’estada acadèmica d’un semestre o d’un curs sencer a una universitat estrangera que no participi en el
programa Erasmus+, així com el posterior reconeixement dels crèdits cursats a l’estranger.
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Vist l’article 180 dels Estatuts de la UAB, segons el qual la Universitat, d’acord amb la normativa vigent i amb les
disponibilitats pressupostàries, pot establir ajuts per a l’estudi.
Vist l’article 20 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 3 de maig de 2018, pel què fa les
competències de la Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
PRIMER.- Aprovar la Convocatòria única Erasmus+ Estudis i UAB Exchange Programme Estudis curs 2019/2020.
[Document]
SEGON.- Encarregar al vicerector de Relacions Internacionals l'execució i el seguiment d’aquests acords.
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius, garantint la seva difusió.
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Convenis
institucionals

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

Cooperation Agreement of 20th of april 2018 between the Universitat Autònoma de Barcelona and Georgia
Institute of Technology, EEUU (USA).
Convenio de colaboración general de 27 de abril de 2018 entre la Universitat Autònoma de Barcelona y la
Universidad Internacional del Ecuador (UIDE).
Memorandum of understanding of 26th of july 2018 between the Universitat Autònoma de Barcelona and
University of Technology, Sydney (Sidney - Australia - Austràlia)
Convenio de colaboración general de 27 de julio de 2018 entre la Universitat Autònoma de Barcelona y la
Universidad Nacional de Moquegua (UNAM) – Perú.

II.2. Específics
[tornar a l’índex]

Addenda de 8 de juny de 2017 al conveni de 22 de juliol de 2015 entre la Universitat Autònoma de Barcelona i
el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per al reconeixement d’ Investigadors Vinculats
(IVU’s) Dr. Víctor Sarto pel curs 2017-2018.
Teaching Collaboration Agreement of 1st of september 2017 between the Universitat Autònoma de
Barcelona and the Jagiellonian University, Faculty of Philology - Academic year 2017-2018 (A. Jankowska).
Annex 3 de 30 de setembre de 2017 al conveni de 20 de febrer de 2012 entre la Universitat Autònoma de
Barcelona, la Universitat de Barcelona, la Universitat Pompeu Fabra i l Institut Barcelona d’Estudis Internacionals
(IBEI) per a la realització conjunta del Màster Universitari en Seguretat Internacional.
Annex 4 de 30 de setembre de 2017 al conveni de 20 de febrer de 2012 entre la Universitat Autònoma de
Barcelona, la Universitat de Barcelona, la Universitat Pompeu Fabra i l Institut Barcelona d’Estudis Internacionals
(IBEI) per a la realització conjunta del Màster Universitari en Relacions Internacionals.
Addenda de 23 d’octubre de 2017 al conveni de 15 de febrer de 2011, entre la Universitat Autònoma de
Barcelona, Universitat de Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat Pompeu Fabra, Universitat
de Girona, Universitat de Lleida, Universitat Rovira i Virgili, Universitat Oberta de Catalunya, la Universitat de Vic i
el Departament d'Agricultura i Ramaderia per desplegar accions de foment de l'emprenedoria, de detecció del
talent emprenedor i de generació de vocacions empresarials en la comunitat universitària en el marc de la Xarxa
d'Emprenedoria Universitària (XEU).
Conveni de 4 de desembre de 2017 de col·laboració docent entre la Universitat Autònoma de Barcelona i
Egozcue Genetics per als cursos 2017-18, 2018-19 i 2019-20 (S. Egozcue).
Conveni de 19 de desembre de 2017 de col·laboració docent entre la Universitat Autònoma de Barcelona i el
Centre d'Infertilitat i Reproducció Humana (CIRH) per als cursos 2017-18, 2018-19 i 2019-20 (A. Pujol).
Conveni de 26 de gener de 2018 de col·laboració docent entre la Universitat Autònoma de Barcelona i el Parc
Sanitari Sant Joan de Déu per al curs 2017-2018 (P. Cristóbal).
Convenio de 17 de febrero de 2018 entre Universitat Autònoma de Barcelona, la Fundación Affinity y el Parc
Salut Mar para el mantenimiento de la "Cátedra Fundación Affinity, Animales y Salud.
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Conveni de 20 d’abril de 2018 entre la Universitat Autònoma de Barcelona i el CELLS (Consorci Construcció,
Equipament i Explotació Laboratori Llum Sincrotró) per al desenvolupament d'estades formatives d'estudiants
universitaris.
Conveni de 24 d’abril de 2018 entre la Universitat Autònoma de Barcelona i l'Ajuntament de Santa Perpètua de
la Mogoda per a l'acreditació del nivell de domini d'idiomes.
Conveni de 15 de maig de 2018 entre la Universitat Autònoma de Barcelona i l'Associació Aules d'Extensió
Universitària per al Temps Lliure per a la programació acadèmica de cursos per a la gent gran.
Addenda de 23 de maig de 2018 al conveni de 3 de desembre de 2009 entre la Universitat Autònoma de
Barcelona i la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC), per a la impartició conjunta dels
estudis conduents al títol universitari de Graduat en Estadística Aplicada.
Teaching Collaboration Agreement of 28st of may 2018 between the Universitat Autònoma de Barcelona and
the Jagiellonian University, Faculty of Philology - Academic year 2018-2019 (A. Jankowska).
Conveni de 30 de maig de 2018 entre la Universitat Autònoma de Barcelona i els Amics del Centre d'Art i
Natura de Farrera per a l'organització del curs "Evolució del Paisatge" (2 a 6 de juliol de 2018).
Conveni de 30 de maig de 2018 per regular les condicions per les quals la Universitat Autònoma de Barcelona
transferirà a la Fundació Autònoma Solidària (FAS) l'import de la subvenció AGAUR - igualtat d'oportunitats de
l'alumnat amb discapacitat (UNIDISCAT.
Adenda de 30 de mayo de 2018 al Encargo de Gestión de 8 de enero de 2018 que la Universitat Autònoma de
Barcelona hace a SIGMA Gestión Universitària, A.I.E para el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones para la
gestión universitaria - Año 2018.
Cooperation of Agreement of 4th of june 2018 between the Universitat Autònoma de Barcelona and the
Institut Català de Nanociència I Nanotecnologia (ICN2) for recognition of Linked Researchers (IVU's).
Addenda de 4 de juny de 2018 al conveni de 23 març 2010 per regular l'adscripció de l'activitat de recerca del
personal investigador de la Universitat Autònoma de Barcelona al CVC (A. Fornés).
Encàrrec de gestió de 21 de juny de 2018 entre la Universitat Autònoma de Barcelona i l'Escola
d’Administració Pública de Catalunya per a la gestió de les activitats finançades amb els fons de formació contínua
del pla de formació pel 2018.
Conveni de 28 de juny de 2018 entre la Universitat Autònoma de Barcelona i l'Agència de Qualitat i Avaluació
Sanitàries de Catalunya (AQuAS) sobre recerca i innovació en l'àmbit de la salut mental.
Conveni de 29 de juny de 2018 de desascripció de l'Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera (EUTDH)
de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Conveni de 6 de juliol de 2018 entre la Universitat Autònoma de Barcelona i el Departament de Salut per a la
realització durant l'any 2018 d'una prova d'Avaluació Clínica Objectiva Estructurada (ACOE).
Convenio de 6 de julio de 2018 entre la Universitat Autònoma de Barcelona y el Banco Santander para el
desarrollo de los actos de celebración en conmemoración del 50 aniversario de la Fundación de la UAB.
Addenda de 12 de juliol de 2018 al conveni d’1 de gener de 2011 entre la Universitat Autònoma de Barcelona y
el Consorci CSIC-IRTA-UAB-UB "Centre de Recerca Agrigenómica (CRAG)"
Conveni de 16 de juliol de 2018 entre la Universitat Autònoma de Barcelona i el Departament de Salut per a la
realització durant l'any 2018 d'una prova d'Avaluació Clínica Objectiva Estructurada (ACOE).
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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 2 de juliol de 2018, per la qual designa el vicerector de Relacions Institucionals i
de Cultura, doctor Carlos Eliseo Sánchez Lancis, rector suplent durant el període comprès entre els dies 11 i 15 de
juliol de 2018, ambdós inclosos.
Resolució de la rectora, de 9 de juliol de 2018, per la qual es designen rectors suplents durant el període
comprès entre els dies 6 i 26 d’agost de 2018, ambdós inclosos:
Primer.Segon.Tercer.-

Designar el vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat, doctor Josep Ros Badosa, rector
suplent durant el període comprès entre el 6 i el 12 d’agost de 2018.
Designar el vicerector de Recerca i de Transferència, doctor Armand Sánchez Bonastre, rector
suplent durant el període comprès entre el 13 i el 19 d’agost de 2018.
Designar el vicerector d’Innovació i de Projectes Estratègics, doctor Francisco Javier Lafuente
Sancho, rector suplent durant el període comprès entre el 20 i el 26 d’agost de 2018.

III.2. Facultats i Escoles
III.2.1. Nomenaments

[tornar a l’índex]

Resolució de la rectora, de 4 de juliol de 2018, per la qual nomena la senyora Noelia Igareda González
coordinadora del Màster d’Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania de la Facultat de Dret, amb efectes del dia 16 de
febrer de 2018.
Resolució per delegació de la rectora, de 4 de juliol de 2018, per la qual es nomena la senyora Carme Boix
Martínez coordinadora del Màster en Paleobiologia i Registre Fòssil de la Facultat de Ciències, amb efectes del dia
1 de juliol de 2018.
Resolució per delegació de la rectora, de 4 de juliol de 2018, per la qual es nomena el senyor Marc Furio
Bruno coordinador del Màster en Paleobiologia i Registre Fòssil de la Facultat de Ciències, amb efectes del dia 1 de
juliol de 2018.
Resolució per delegació de la rectora, d’11 de juliol de 2018, per la qual es nomena el senyor Carlos
Tabernero Holgado coordinador del Màster en Història de la Ciència: Ciència, Història i Societat de la Facultat de
Ciències, amb efectes del dia 1 de maig de 2018.

III.2.2. Cessaments
Resolució per delegació de la rectora, de 4 de juliol de 2018, per la qual la senyora Esmeralda Caus Gracia
cessa com a coordinadora d’Estudis del Màster en Paleobiologia i Registre Fòssil de la Facultat de Ciències, amb
efectes 30 de juny de 2018.
Resolució per delegació de la rectora, de 10 de juliol de 2018, per la qual la senyora Lorena Garrido
Jiménez cessa com a coordinadora del Màster en Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania de la Facultat de Dret,
amb efectes 15 de febrer de 2018.
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III.3. Departaments
III.3.1. Nomenaments

[tornar a l’índex]

Resolució per delegació de la rectora, de 5 de juliol de 2018, per la qual es nomena el senyor César
Carreras Monfort coordinador del Programa de Doctorat Interuniversitari d’Arqueologia Clàssica del Departament
de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana, amb efectes del dia 1 de juny de 2018.
Resolució per delegació de la rectora, d’11 de juliol de 2018, per la qual es nomena la senyora Maria del
Carmen Núñez Zorrilla coordinadora de la Unitat de Dret Civil del Departament de Dret Privat, amb efectes del dia
28 de maig de 2018.
Resolució per delegació de la rectora, de 16 de juliol de 2018, per la qual es nomena el senyor Esteve
Fàbregas Martínez coordinador de la Unitat de Química Analítica del Departament de Química, amb efectes del dia
1 de setembre de 2018.
Resolució per delegació de la rectora, de 16 de juliol de 2018, per la qual es nomena la senyora Ona Illa
Soler coordinadora de la Unitat de Química Orgànica del Departament de Química, amb efectes del dia 1 de
setembre de 2018.
Resolució per delegació de la rectora, de 16 de juliol de 2018, per la qual es nomena el senyor Albert
Rimola Gibert coordinador de la Unitat de Química Física del Departament de Química, amb efectes del dia 1 de
setembre de 2018.
Resolució per delegació de la rectora, de 16 de juliol de 2018, per la qual es nomena el senyor Joan Suades
Ortuño coordinador de la Unitat de Química Inorgànica del Departament de Química, amb efectes del dia 1 de
setembre de 2018.

III.3.2. Cessaments
Resolució per delegació de la rectora, de 3 de juliol de 2018, per la qual el senyor Albert Pèlachs Mañosa
cessa com a coordinador de Difusió del Departament de Geografia, amb efectes 30 d’abril de 2018.
Resolució per delegació de la rectora, de 16 de juliol de 2018, per la qual la senyora Mª del Mar Baeza
Labat cessa com a coordinadora de la Unitat de Química Analítica del Departament de Química, amb efectes 31
d’agost de 2018.
Resolució per delegació de la rectora, de 16 de juliol de 2018, per la qual la senyora Mercè Capdevila Vidal
cessa com a coordinadora de la Unitat de Química Inorgànica del Departament de Química, amb efectes 31
d’agost de 2018.
Resolució per delegació de la rectora, de 16 de juliol de 2018, per la qual el senyor Xavier Solans Montfort
cessa com a coordinador de la Unitat de Química Física del Departament de Química, amb efectes 31 d’agost de
2018.
Resolució per delegació de la rectora, de 16 de juliol de 2018, per la qual la senyora Adelina Vallribera
Massó cessa com a coordinadora de la Unitat de Química Orgànica del Departament de Química, amb efectes 31
d’agost de 2018.
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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 12 d juliol de 2018, per la qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública de places de
personal docent i investigador per a l’any 2018 (DOGC núm. 7669, de 23 de juliol de 2018).

IV.1.2. Resolucions
Resolució de la rectora i el director gerent de l’Institut Català de la Salut, de 25 de juny de 2018, per la
qual es nomena el senyor Juan Morote Robles catedràtic d’universitat del Departament de Cirurgia en l’àrea de
coneixement d’Urologia de la especialitat d’Urologia, amb destí a l’Hospital de la Vall d’Hebron (BOE núm. 182, de
28 de juliol de 2018).
Resolució de la rectora i el director gerent de l’Institut Català de la Salut, de 2 de juliol de 2018, per la
qual es nomena a la senyora Maria Soledad Angeles Gallego Melcon professora titular d’universitat del
Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia i Medicina Preventiva i Salut Pública en l’àrea de coneixement
de Pediatria de la especialitat de Pediatria amb destí a l’hospital de la Vall d’Hebron (BOE núm. 182, de 28 de juliol
de 2018).
Resolució de la rectora i el director gerent de l’Institut Català de la Salut, de 5 de juliol de 2018, per la
qual es nomena el senyor Antonio-David Garcia-Dorado Garcia catedràtic d’universitat del Departament de
Medicina en l’àrea de coneixement de Medicina de la especialitat de Cardiologia amb destí a l’Hospital de la Vall
d’Hebron (BOE núm. 182, de 28 de juliol de 2018).
Resolució de la rectora i el director gerent de l’Institut Català de la Salut, de 6 de juliol de 2018, per la
qual es nomena el senyor Antonio Dávalos Errando professor titular d’universitat del departament de Medicina en
l’àrea de coneixement de Medicina de la especialitat de Neurologia amb destí a l’Hospital germans Trias i Pujol
(BOE núm. 182, de 28 de juliol de 2018).
Resolució de la rectora, de 2 de juliol de 2018, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de
professorat lector/a / Tenure-eligible Lecturer en el marc del Pla Serra Húnter, segons es detalla (DOGC núm.
7662, de 12 de juliol de 2018):
Referència:
Nombre de places:
Categoria:
Departament:
Àmbit de coneixement:
Adjudicació:

UAB-LE-408
1
Lector/a / Tenure-eligible lecturer
Traducció i d’Interpretació i d’Estudis de
l’Àsia Oriental
Estudis d’Àsia Oriental
Mireia Vargas Urpí

Resolució de la rectora i el director gerent de l’Institut Català de la Salut, d’11 de juliol de 2018, per la
qual es nomena el senyor Víctor Manuel Vargas Blasco catedràtic d’universitat del Departament de Medicina en
l’àrea de coneixement de Medicina de la especialitat de Medicina Interna-Hepatologia amb destí a l’hospital de la
Vall d’Hebron (BOE núm. 182, de 28 de juliol de 2018).
Resolució de la rectora, de 12 de juliol de 2018, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de
professorat lector/a / Tenure-eligible lecturer em el marc del Pla Serra Húnter, segons es detalla (DOGC núm.
7672, de 26 de juliol de 2018):
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Nombre de places:
Categoria:
Departament:
Àmbit de coneixement:
Adjudicació:
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UAB-LE-405
1
Lector/a / Tenure-eligible lecturer
Didàctica de la Matemàtica i de les
Ciències Experimentals
Didàctica de les Ciències Experimentals
Maria Isabel Hernández Rodríguez

Resolució de la rectora, de 13 de juliol de 2018, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de
professorat lector/a / Tenure-eligible lecturer en el marc del Pla Serra Húnter, segons es detalla (DOGC núm.
7672, de 26 de juliol de 2018):
Referència:
Nombre de places:
Categoria:
Departament:
Àmbit de coneixement:
Adjudicació:

UAB-LE-401
1
Lector/a / Tenure-eligible lecturer
Ciència Política i Dret Públic
Filosofia del Dret
Noelia Igareda González

Resolució de la rectora, de 16 de juliol de 2018, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de
professorat lector/a / Tenure-eligible lecturer en el marc del Pla Serra Húnter, segons es detalla (DOGC núm.
7672, de 26 de juliol de 2018):
Referència:
Nombre de places:
Categoria:
Departament:
Àmbit de coneixement:
Adjudicació:

UAB-LE-409
1
Lector/a / Tenure-eligible lecturer
Filologia Anglesa i Germanística
Filologia Alemanya
Jordi Jané Lligé

Resolució de la rectora, de 17 de juliol 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. 7673, de 27 de juliol de 2018):
Referència:
Nombre de places:
Categoria:
Àrea de coneixement o
especialitat:
Departament al qual està
adscrita:
Perfil docent:
Perfil investigador:
Adjudicació:

AL/18/261
1
Agregat o agregada
Ecologia
Biologia Animal, Biologia Vegetal i
Ecologia
Valoració d’espècies i ecosistemes,
ecologia
Ecologia terrestre
Àngela Ribas Artola

Resolució de la rectora, de 17 de juliol de 2018, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de
professorat lector/a /a Tenure-eligible lecturer, segons es detalla (DOGC núm. 7672, de 26 de juliol de 2018):
Referència:
Nombre de places:
Categoria:
Departament:
Àmbit de coneixement:
Adjudicació:

UAB-LE-407
1
Lector/a / Tenure-eligible lecturer
Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica
i Corporal
Didàctica de l’Expressió Plàstica
Mar Morón Velasco
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Resolució de la rectora i el director gerent de l’Hospital de la Santa Creu i Sant pau, de 17 de juliol de
2018, per la qual es nomena el senyor Enrique Lerma Puertas catedràtic d’universitat del Departament de
Ciències Morfològiques, en l’àrea de coneixement d’Anatomia Patològica, de la especialitat d’Anatomia Patològica,
amb destí a l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (DOGC núm. 7679, de 6 d’agost de 2018).
Resolució de la rectora, de 20 de juliol de 2018, per la qual es nomena el senyor Mohammed Moussaoui
Keribii professor titular d’universitat, del Departament de Bioquímica i Biologia Molecular, en l’àrea de coneixement
de Bioquímica i Biologia Molecular (DOGC núm. 7679, de 6 d’agost de 2018).
Resolució de la rectora i el director gerent de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, de 23 de juliol de
2018, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de professorat agregat en règim de contracte laboral per
ocupar un plaça assistencial, segons es detalla (DOGC núm. 7709, de 19 de setembre de 2018):
Referència:
Nombre de places:
Categoria:
Departament al qual està
adscrita:
Àrea de coneixement:
Especialitat:
Perfil docent:
Perfil investigador:
Destí:
Adjudicació:

AL/18/339
1
Agregat o agregada
Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia i
Medicina Preventiva i Salut Pública
Obstetrícia i Ginecologia
Obstetrícia i Ginecologia
Obstetrícia i Ginecologia
Endocrinologia reproductiva i reproducció
humana
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Juan José Espinós Gómez

Resolució de la rectora, de 24 de juliol 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. 7679, de 6 d’agost de 2018):
Referència:
Nombre de places:
Categoria:
Àrea de coneixement o
especialitat:
Departament al qual està
adscrita:
Perfil docent:
Perfil investigador:
Adjudicació:

AL/18/274
1
Agregat o agregada
Organització d’empreses
Empresa
Economia de l’empresa II
Organització d’empreses
Alexandra Simon Villar

Resolució de la rectora, de 24 de juliol de 2018, per la qual es nomena la senyora Raquel Moral Cabrera
professora titular d’universitat del Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d’Immunologia, en l’àrea de
coneixement de Fisiologia (DOGC núm. 7679, de 6 d’agost de 2018).
Resolució de la rectora, de 24 de juliol de 2018, per la qual es nomena la senyora Irantzu Pallarès Goitiz
professora titular d’universitat del Departament de Bioquímica i Biologia Molecular en l’àrea de coneixement de
Bioquímica i Biologia Mol·lecular (DOGC núm. 7679, de 6 d’agost de 2018).
Resolució de la rectora i el director gerent de l’Institut Català de la Salut, de 24 de juliol de 2018, per la
qual es nomena a la senyora Juana Maria Lourdes Matas Andreu professora titular d’universitat, del Departament
de Genètica i Microbiologia, en l’àrea de coneixement de Microbiologia, de la especialitat de Microbiologia amb
destí a l’Hospital Germans Trias i Pujol (DOGC núm. 7680, de 7 d’agost de 2018).
Resolució de la rectora i el director gerent de l’Institut Català de la Salut, de 25 de juliol de 2018, per la
qual es nomena el senyor Ramón Vicente Romero González catedràtic d’universitat del Departament de Medicina,
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en l’àrea de coneixement de Medicina, de la especialitat de Nefrologia amb destí a l’Hospital Germans Trias i Pujol
(DOGC núm. 7680, de 7 d’agost de 2018).
Resolució de la rectora i el director gerent de l’Institut Català de la Salut, de 25 de juliol de 2018, per la
qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de professorat agregat en règim de contracte laboral per ocupar una
plaça assistencial, segons es detalla (DOGC núm. 7705, de 13 de setembre de 2018):
Referència:
Nombre de places:
Categoria:
Departament al qual està
adscrita:
Àrea de coneixement:
Especialitat:
Perfil docent:
Perfil investigador:
Destí:
Adjudicació:

AL/18/336
1
Agregat o agregada
Medicina
Medicina
Medicina interna
Medicina interna
Malalties autoimmunitàries
Hospital de la Vall d’Hebron
Jaume Alijotas Reig

Resolució de la rectora i el director gerent de l’Institut Català de la Salut, de 26 de juliol de 2018, per la
qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de professorat agregat en règim de contracte laboral per ocupar un
plaça assistencial, segons es detalla (DOGC núm. 7680, de 7 d’agost de 2018):
Referència:
Nombre de places:
Categoria:
Departament al qual està
adscrita:
Àrea de coneixement:
Especialitat:
Perfil docent:
Perfil investigador:
Destí:
Adjudicació:

AL/18/310
1
Agregat o agregada
Medicina
Medicina
Aparell digestiu
Aparell digestiu
Fisiologia i fisiopatologia del sistema
digestiu
Hospital de la Vall d’Hebron
Fernando Azpiroz Vidaur

Resolució de la rectora i el director gerent de l’Institut Català de la Salut, de 27 de juliol de 2018, per la
qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de professorat agregat en règim de contracte laboral per ocupar una
plaça assistencial, segons es detalla (DOGC núm. 7706, de 14 de setembre de 2018):
Referència:
Nombre de places:
Categoria:
Departament al qual està
adscrita:
Àrea de coneixement:
Especialitat:
Perfil docent:
Perfil investigador:
Destí:
Adjudicació:

AL/18/265
1
Agregat o agregada
Biologia
Cel·lular,
de
Fisiologia
i
d’Immunologia
Immunologia
Immunologia
Immunologia mèdica
Immunologia del sistema nerviós central
Hospital Germans Trias i Pujol
Eva Maria Cabeza María Cáceres

Resolució de la rectora i el director gerent de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, de 27 de juliol de
2018, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de professorat agregat en règim de contracte laboral per
ocupar una plaça assistencial, segons es detalla (DOGC núm. 7709, de 19 de setembre de 2018):
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Referència:
Nombre de places:
Categoria:
Departament al qual està
adscrita:
Àrea de coneixement:
Especialitat:
Perfil docent:
Perfil investigador:

Destí:
Adjudicació:
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AL/16/312
1
Agregat o agregada
Medicina
Dermatologia
Dermatologia
Medico-Quirúrgica
i
Venereologia
Dermatologia
Psoriasi,
dermatosis
inflamatòries,
dermopatologia, immunologia, assajos
clínics i medicina translacional
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Luis Puig i Sanz

Resolució de la rectora i el director gerent de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, de 30 de juliol de
2018, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de professorat agregat en règim de contracte laboral per
ocupar una plaça assistencial, segons es detalla (DOGC núm. 7709, de 19 de setembre de 2018):
Referència:
Nombre de places:
Categoria:
Departament al qual està
adscrita:
Àrea de coneixement:
Especialitat:
Perfil docent:
Perfil investigador:
Destí:
Adjudicació:

AL/18/338
1
Agregat o agregada
Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia i
Medicina Preventiva i Salut Pública
Medicina Preventiva i Salut Pública
Medicina Preventiva i Salut Pública
Epidemiologia i Medicina Preventiva
Recerca clínica, epidemiologia i en salut
pública
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Xavier Bonfill i Cosp

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

IV.2.1. Convocatòries
Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 2 de
juliol de 2018, per la qual es convoca concurs específic per a la provisió d’una plaça de cap d’Unitat amb
destinació a la Unitat de Suport a la Mobilitat de l’Àrea de Relacions Internacionals, segons es detalla:
Codi
F01167

Categoria
A2 24.1

Denominació
Cap d’Unitat

Unitat funcional
Unitat de Suport a la Mobilitat
Àrea de Relacions Internacionals

Horari
09:00 – 17:30

Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 9 de
juliol de 2018, per la qual es convoca concurs intern per a la provisió d’una plaça de tècnic/a superior de medi
ambient, amb destinació a la Oficina de Medi Ambient, segons es detalla:
Codi
L02451

Grup
1

CLT
N

Destinació
Oficina de Medi Ambient

Horari
9:00 – 17:30
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Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 12 de
juliol de 2018, per la qual es convoca concurs públic de contractació indefinida mitjançant contracte indefinit
amb annex de relleu a temps complert, d’un/a cap d’oficina amb destinació a l’Oficina de Contractació
Administrativa i compres, segons es detalla:
Denominació:
Grup:
Complement:
Destinació:
Tipologia del contracte:
Horari:
Durada del contracte:

Cap d’oficina
1
C
Oficina de Contractació Administrativa i Compres
Contracte indefinit
09:00 – 17:30
Indefinit

Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 17 de
juliol de 2018, per la qual es dona publicitat a l’oferta pública d’ocupació del personal d’administració i serveis,
en règim funcionarial i laboral, per a l’any 2018 consistent en: 44 places, tal i com es detalla a continuació (DOGC
núm. 7671, de 25 de juliol de 2018):


Personal funcionari:
26 places de l’escala administrativa



Personal laboral:
8 llocs de treball del grup professional 3
7 llocs de treball del grup professional 2
3 llocs de treball del grup professional 1

Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 24 de
juliol de 2018, per la qual es convoca concurs específic pel torn de trasllat i/o promoció per a la provisió de 15
places d’administratiu/iva, segons es detalla:


Àmbit acadèmic:

Codi
F01187
F03747



Nivell
C1 22.1

Destinació (Unitat Orgànica)
Unitat d’Assessorament i Atenció a l’Usuari – Àrea
d’Afers Acadèmics
Gestió Acadèmica i Suport Logístic – Administració de
l’Escola d’Enginyeria

Horari (teòric)
9:00 – 17:30

Nivell
C1 22.2

Destinació (Unitat Orgànica)
Unitat d’Ingressos – Àrea d’Economia i Finances

Horari (teòric)
9:00 – 17:30

C1 22.1

Gestió Econòmica – Administració de Medicina

9:00 – 17:30

Destinació (Unitat Orgànica)
Àrea de Personal Acadèmic i Nòmines

Horari (teòric)
9:00 – 17:30

C1 22.1s

14:30 – 22:00

Àmbit econòmic:

Codi
F01093
F02193



Denominació
Administratiu/iva
responsable
Administratiu/iva
responsable de
suport logístic

Denominació
Administratiu/iva
responsable
Administratiu/iva
responsable

Secretaris/àries de direcció:

Codi
F01227

Denominació
Secretari/ària de
direcció

Nivell
C1 22.1
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F01699
F03783
F04799



C1 22.1
C1 22.1

Administració de Centre de Ciències de l’Educació i
de Traducció i Interpretació
Administració de l’Escola d’Enginyeria

9:00 - 17:30
9:00 – 17:30

C1 22.1

Oficina de Gestió de la Informació i Documentació

9:00 – 17:30

Nivell
C1 22.1

Destinació (Unitat Orgànica)
Institut de Biotecnologia i de Biomedicina “Vicent
Villar Palasí” (IBB) – Administració de Medicina
Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) –
Administració de Ciències i Biociències
Institut de Neurociències (IN) – Administració de
Medicina

Horari (teòric)
9:00 – 17:30

Destinació (Unitat Orgànica)
Unitat de Suport a la Mobilitat – Àrea de Relacions
Internacionals
Gabinet Tècnic – Gabinet del Rectorat

Horari (teòric)
09:00 – 17:30

Unitat d’Obres i Inversions – Àrea de Serveis
Logístics i Administració
Unitat de Contractació Administrativa – Oficina de
Contractació Administrativa i Compres

9:00 – 17:30

Instituts:

Codi
F04021
F04161
F08077



Secretari/ària de
direcció
Secretari/ària de
direcció
Secretari/ària de
direcció
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Denominació
Administratiu/iva
responsable
Administratiu/iva
responsable
Administratiu/iva
responsable

C1 22.1
C1 22.1

9:00 – 17:30
9:00 – 17:30

Altres àmbits:

Codi
F00103
F02609
F04755
F06195

Denominació
Administratiu/iva
responsable
Administratiu/iva
responsable
Administratiu/iva
responsable
Administratiu/iva
responsable

Nivell
C1 22.1
C1 22.1
C1 22.1
C1 22.1

9:00 – 17:30

9:00 – 17:30

Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 30 de
juliol de 2018, per la qual es convoca concurs intern de trasllat i/o promoció, per a la provisió d’una plaça de cap
de Suport Logístic i Punt d’Informació amb destinació al SLiPI de l’Administració de Centre de Medicina, segons es
detalla:
Codi
L03721

Grup
2

CLT
L

Unitat territorial inicial
Suport Logístic i Punt d’Informació – Administració de Centre de
Medicina

Horari
9:00 – 17:30

Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 30 de
juliol de 2018, per la qual es convoca concurs públic de contractació indefinida, mitjançant contracte indefinit
amb annex de relleu a temps complert, segons es detalla:
Denominació:
Grup:
Complement:
Destinació:
Tipologia de contracte:
Horari:
Durada del contracte:

Tècnic/a superior
1
Q
Servei de Microscòpia – Administració de Ciències i de Biociències
Contracte indefinit
De 09:00 a 17:30 hores
Indefinit
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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 2
de juliol de 2018, per la qual s’adjudica la plaça de gestor/a acadèmic/a amb destinació a la Gestió Acadèmica
de l’Administració de Servis del Campus de Sabadell, al senyor Josep Maria Campuzano Puntí.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 2 de juliol de 2018, per la qual s’encarrega, amb caràcter provisional a la senyora Begoña Valle
Valverde, funcionària de l’escala de gestió, les funcions per acumulació de tasques de gestora d’afers acadèmics
de la Facultat de Psicologia.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 2 de juliol de 2018, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, la senyora Maria Virtudes
Guzmán Aguilar, funcionària de l’escala d’ajudants d’Arxius i Biblioteques, per ocupar la plaça F06427, gestor/a de
suport a la docència i a la recerca, amb destinació a la Biblioteca de Medicina.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 9 de juliol de 2018, per la qual s’autoritza la permuta entre la senyora Maria José Vera Gil i la
senyora Maria Ángeles Aguilar Acosta, amb efectes del dia 2 de juliol de 2018, segons es detalla:
1. Destinar, amb caràcter definitiu, la senyora Maria José Vera Gil, funcionària de l’escala administrativa, per
ocupar la plaça F02695, al Departament de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana.
2. Destinar, amb caràcter definitiu, la senyora Maria Ángeles Aguilar Acosta, funcionària de l’escala
administrativa, per ocupar la plaça F01209, a l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 9 de juliol de 2018, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora Guadalupe Prat Mendiola,
funcionària de l’escala administrativa, que ocupa la plaça F04793, administratiu/iva a la Unitat de Contractació
Administrativa, de l’Oficina de contractació Administrativa i Compres.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 9 de juliol de 2018, per la qual s’adapta el nomenament del senyor Sergio Tudela Giménez,
funcionari de l’escala administrativa, que ocupa la plaça F01271, administratiu/iva a la Unitat de Compres, de
l’Oficina de Contractació Administrativa i Compres.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 9 de juliol de 2018, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora Eva Cano Candalija,
funcionària interina de l’escala administrativa, amb destinació a la Unitat de Contractació Administrativa, de
l’Oficina de Contractació Administrativa i Compres.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 9 de juliol de 2018, per la qual s’adapta el nomenament del senyor José Antonio Checa Martínez,
que ocupa, provisionalment, la plaça L03729 a la Unitat de Compres, de l’Oficina de Contractació Administrativa i
Compres.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 9 de juliol de 2018, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora Marta Miracle Badia,
funcionària de l’escala de gestió, que ocupa la plaça F01267 com a cap de la Unitat de Contractació Administrativa,
de l’Oficina de Contractació Administrativa i Compres.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 9 de juliol de 2018, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora Núria González Tejada,
funcionària de l’escala administrativa, que ocupa la plaça F03927 administratiu/iva responsable a la Unitat de
Compres, de l’Oficina de Contractació Administrativa i Compres.
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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 9 de juliol de 2018, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora Margarita Garcia Bofill,
funcionària de l’escala administrativa, que ocupa la plaça F01265, administratiu/iva responsable a la Unitat de
Compres, de l’Oficina de Contractació Administrativa i Compres.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 9 de juliol de 2018, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora Raquel Carmona Herranz,
funcionària de l’escala administrativa, que ocupa la plaça F01283 administratiu/iva a la Unitat de Contractació
Administrativa, de l’Oficina de Contractació Administrativa i Compres.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de
10 de juliol de 2018, per la qual es resol parcialment la convocatòria de concurs específic per a la provisió de 21
places de l’escala de gestió, segons es detalla:
1. Declarar deserta la plaça de gestor/a departamental amb destinació al Departament de Traducció i
Interpretació i d’Estudis d’Àsia Oriental – Administració de Centre de Ciències de l’Educació i de Traducció i
d’Interpretació (opció PL01).
2. Declarar deserta la plaça de gestor/a departamental amb destinació al Departament de Dret Públic i
Ciències Historicojurídiques – Administració de Centre de Dret i de Ciències Polítiques i de Sociologia
(opció PL07).
3. Declarar deserta la plaça de gestor/a de despeses amb destinació a la Unitat de Despeses i de
Justificacions Econòmiques – Àrea d’Economia i Finances.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de
12 de juliol de 2018, per la qual es resol:
1. Atorgar la cobertura provisional de la plaça de gestor/a departamental amb destinació al Departament de
Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació (Administració de Lletres i de Psicologia ) al senyor Antoni
Vendrell Soriguera.
2. Atorgar la cobertura provisional de la plaça de gestor/a departamental amb destinació al Departament de
Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes (Administració de l’Escola d’Enginyeria) al senyor Jordi Jovani
Aubanell.
3. Atorgar la cobertura provisional de la plaça de gestor/a departamental amb destinació al Departament de
Periodisme i de Ciències de la Comunicació (Administració de Ciències de la Comunicació) a la senyora
Elena Jiménez Lanau.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 13 de juliol de 2018, per la qual s’autoritza la reincorporació de la senyora Carmen Pérez Martin al
servei actiu, en adscripció provisional com a pool amb destinació a la Biblioteca de Ciències Socials, amb la
categoria laboral LG4P.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de
13 de juliol 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 Rodriguez, amb efectes del dia 1 de juliol de 2018 fins el dia 31
de juliol de 2018.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 13 de juliol de 2018, per la qual s’encarrega, amb caràcter provisional, les funcions i les
responsabilitats de cap de grup de vigilants, al senyor Julián Cañadas de la Paz, amb efectes del dia 1 d’agost de
2018 fins el dia 31 d’agost de 2018, en torn de nit.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 13 de juliol de 2018, per la qual es deixa sense efectes la resolució d’encàrrec, provisional, de
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funcions per acumulació de tasques de la senyora Maria del Mar Jorba Escribano, de data 2 de maig de 2018, amb
efectes del dia 15 d juliol de 2018.
Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, de 16 de juliol de 2018, per la qual es
convoca concurs intern per a la provisió d’una plaça de tècnic/a mitjà/ana, segons es detalla:
Codi
L07019

Grup
2

CLT
Q

Destinació
Unitat de Planificació i Programació Docent

Horari
09:00 – 17:30

Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 17 de juliol de 2018, per la qual
es resol el concurs intern de trasllat i/o promoció, per a la provisió de 2 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:
1. Adjudicar la plaça amb codi P01 i destinació al Servei de Recursos Informàtics i Multimèdia (SERIM) de
Traducció i Interpretació al senyor David Galisteo Tejada.
2. Adjudicar la plaça amb codi P02 i destinació al Servei d’Informàtica Distribuïda de Veterinària al senyor
Carlos Hernández Paisal.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de
17 de juliol 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’agost de 2018 fins el dia 31
d’agost de 2018.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 17 de juliol de 2018, per la qual es concedeix l’excedència voluntària per incompatibilitat per passar
a prestar serveis a una altra Administració, amb efectes del dia 16 de juliol de 2018.
Resolució del gerent, de 18 de juliol de 2018, per la qual es resol la convocatòria per a la provisió, pel
sistema de lliure designació, i s’atorga la plaça de cap d’Àrea, amb destinació a l’Àrea de Prevenció i Assistència, a
la senyora Montserrat Peregrina Pedrola.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per delegació de la rectora, de 19
de juliol de 2018, per la qual es resol el concurs el concurs intern de trasllat i/o promoció, per a la provisió d’una
plaça de cap de Suport Logístic i Punt d’Informació, amb destinació al SLiPI de l’Administració de Centre de
Medicina i es declara la plaça deserta.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 26 de juliol de 2018, per la qual s’adscriu en comissió de serveis al senyor miquel Tomás Plau,
funcionari de l’escala administrativa, per a ocupar la plaça d’administratiu especialista (F06193), amb destinació al
Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de
30 de juliol de 2018, per la qual es resol la convocatòria de concurs específic per a la provisió de 21 places de
l’escala de gestió, segons es detalla:
1. Adjudicar la plaça de gestor/a departamental amb destinació al Departament de Física d’Àsia Oriental Administració de Centre de Ciències i de Biociències (opció PL03) a la Sra. M. Teresa Puga Salmerón.
2. Adjudicar la plaça de gestor/a d’institut amb destinació a l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals Administració de Centre de Ciències i de Biociències (opció PL04) a la Sra. M. Carmen Nogales Malagón.
3. Adjudicar la plaça de gestor/a d’afers acadèmics amb destinació a la Gestió Acadèmica de Biociències Administració de Centre de Ciències i de Biociències (opció PL05) a la Sra. Isabel Boncompte Bonfill.
4. Adjudicar la plaça de gestor/a econòmic/a amb destinació a la Gestió Econòmica de l’Administració de
Centre d’Economia i Empresa (opció PL08) a la Sra. Olga Castaño Naranjo.
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5. Adjudicar la plaça de gestor/a d’afers acadèmics amb destinació a la Gestió Acadèmica de Psicologia Administració de Centre de Lletres i de Psicologia (opció PL10) al Sr. Esteban Alcántara Aguilera.
6. Adjudicar la plaça de gestor/a d’unitat docent amb destinació a la Unitat Docent Parc Salut MarAdministració de Centre de Medicina (opció PL11) a la Sra. Montserrat Garvín Carmona.
7. Adjudicar la plaça de gestor/a amb destinació a la Unitat Tècnica de Processos Acadèmics de l’Àrea d’Afers
Acadèmics (opció PL12) al Sr. Miguel Ángel Ruiz Salmerón.
8. Adjudicar la plaça de gestor/a d’ingressos amb destinació a la Unitat d’Ingressos de l’Àrea d’Economia i
Finances (opció PL16) a la Sra. Maria Montoriol Vilajosana.
9. Adjudicar la plaça de gestor/a amb destinació a la Unitat d’Administració del Servei d’Ocupabilitat (opció
PL19) a la Sra. Lluïsa Romero Ballesteros.
10. Adjudicar la plaça de gestor/a de projectes de recerca amb destinació a l’Oficina de Projectes
Internacionals (opció PL21) a la Sra. Montserrat Paredes Canals.
11. Declarar deserta la plaça de gestor/a de justificacions de projectes internacionals amb destinació a la
Unitat de Despeses i de Justificacions Econòmiques de l’Àrea d’Economia i Finances (opció PL15).
12. Declarar deserta la plaça de gestor/a de projectes de recerca amb destinació a l’Oficina de Projectes
Internacionals (opció PL20).
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de
30 de juliol de 2018, per la qual es resol la convocatòria de concurs específic, pel torn de trasllat i/o promoció
per a la provisió de 3 places d’administratiu/iva especialista, segons es detalla:
1. Adjudicar la plaça d’administratiu/iva especialista, amb destinació al Departament d’Economia i d’Història
Econòmica – Administració de Centre d’Economia i Empresa, a la senyora Teresa Badia Ricart.
2. Adjudicar la plaça d’administratiu/iva especialista, amb destinació al Departament d’Enginyeria Química,
Biològica i Ambiental – Administració de Centre de l’Escola d’Enginyeria, a la senyora Rosa María Fuentes
García.
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