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

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

Acord 73/2018, de 19 de desembre, de la Comissió del Plenari del Consell Social
Acta de la sessió plenària del dia 27 de novembre de 2018
ACORDS
Aprovar l’acta de la sessió plenària del dia 27 de novembre de 2018.
Acord 74/2018, de 19 de desembre, de la Comissió del Plenari del Consell Social
Pressupost de la Universitat Autònoma de Barcelona per a l’exercici 2019.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Vist l’article 14.2 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 89 de la Llei Orgànica 1/2003, de 19 de febrer d’Universitats de Catalunya.
Vistos els articles 64.l) i 212 dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.2.b) del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist l’acord 110/2018 pres pel Ple del Consell Social reunit el dia 5 de desembre de 2018, en virtut del qual ACORDS
aprovar el projecte de Pressupost de la UAB per a l’exercici de 2019.
Vist l’acord CE 120/2018 de la Comissió Econòmica del Consell Social de 17 de desembre de 2018, que estableix:
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1)Aprovar el pressupost de la
Universitat Autònoma de Barcelona per a l’exercici 2019, d’acord amb el que consta en el document 1; 2)Comunicar
aquest acord al Gerent de la UAB per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
ACORDS
1) Aprovar el pressupost de la Universitat Autònoma de Barcelona per a l’exercici 2019, d’acord amb el que consta
en el document 1.
2) Comunicar aquest acord al Gerent de la UAB per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-lo
efectiu.
Acord 75/2018, de 19 de desembre, de la Comissió del Plenari del Consell Social
Col·laboració del Consell Social en projectes de l’any 2018.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Atès l’article 14.2 de la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la que es modifica la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de
desembre, d’Universitats, que estableix que el Consell Social aprovarà un pla anual d’actuacions destinat a promoure
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les relacions entre la universitat i el seu entorn cultural, professional, econòmic i social al servei de la qualitat de
l’activitat universitària.
Vist que en el Ple del Consell Social de la UAB ha estat debatuda, en l’any 2018, la importància de comptar amb una
estratègia de captació de fons addicionals per a la UAB, i que fruit d’aquest debat s’han dut a terme diverses reunions
específiques, en les que hi ha participat el Consell Social.
Vist que d’acord amb l’exposat en el paràgraf anterior es contracta l’empresa Zohar perquè doni suport a la
universitat en la revisió de les activitats actuals, la realització d’una auditoria interna de l’activitat de captació de
fons, d’un DAFO-CAME que permeti establir les estratègies de captació de fons en el futur proper, i la definició de
l’argumentari de captació de fons privats (document 1).
Vist l’interès del Consell Social en donar suport a la iniciativa i atesa la seva disponibilitat pressupostària en l’any
2018 per un import de 12.400 euros, a compte del cost total de la contractació, d’import 14.060 euros (IVA inclòs).
Atès l’article 30.1.a) del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB que estableix que,
“Correspon a la Comissió Societat-Universitat elevar al Ple del Consell Social els assumptes següents, perquè els
discuteixi i els aprovi, si escau: a) Proposar el pla anual d’actuació del Consell Social en l’àmbit social, de cooperació,
dels estudiants i també de la Responsabilitat Social de la Universitat en aquests camps: línies prioritàries a impulsar,
criteris per a desenvolupar-les, accions a realitzar i pressupost requerit per acció, amb l’objectiu de promocionar,
impulsar i dinamitzar accions i activitats inserides en l’àmbit d’actuació de la comissió”.
Vist l’acord CSU 9/2018 pres per la Comissió Societat-Universitat del Consell Social reunida el 3 de desembre, que
estableix informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) Aprovar que el
Consell Social de la UAB aporti al vicerectorat d’Alumnat i d’Ocupabilitat de la UAB, en l’any 2018, 2.462 euros en
concepte de les despeses de producció i impressió de 1000 exemplars del segon Pla d’Acció sobre la Discapacitat i
Inclusió a la UAB, per a la seva difusió. 2) Comunicar aquest acord a la vicerectora d’Alumnat i d’Ocupabilitat de la
UAB, als efectes de les gestions que corresponguin.
Vista la proposta presentada pel vicerectorat d’Alumnat i d’Ocupabilitat en relació a la difusió (producció i impressió)
del segon Pla d’Acció sobre Discapacitat i Inclusió a la UAB (document 2), i atesa la disponibilitat pressupostària del
Consell Social, en l’any 2018, per a la col·laboració en aquesta iniciativa.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
ACORDS
1) Aprovar que el Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona aporti a l’àmbit de la gerència de la UAB,
en l’any 2018, 12.400 euros en concepte del cost de contractació de l’empresa Zohar per al servei de suport a la
universitat en la revisió de les activitats actuals, la realització d’una auditoria interna de l’activitat de captació de
fons, d’un DAFO-CAME que permeti establir les estratègies de captació de fons en el futur proper, i la definició de
l’argumentari de captació de fons privats.
2)
Aprovar que el Consell Social de la UAB aporti al vicerectorat d’Alumnat i d’Ocupabilitat de la UAB, en l’any
2018, 2.462 euros en concepte de les despeses de producció i impressió de 1000 exemplars del segon Pla d’Acció
sobre la Discapacitat i Inclusió a la UAB, per a la seva difusió.
3)

Comunicar el punt primer d’aquest acord al gerent de la UAB, als efectes de les gestions que corresponguin.

4) Comunicar el punt segon d’aquest acord a la vicerectora d’Alumnat i d’Ocupabilitat de la UAB, als efectes de les
gestions que corresponguin.
Acord 76/2018, de 19 de desembre, de la Comissió del Plenari del Consell Social
Accions de l’àmbit societat-universitat a realitzar en l’any 2019.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Atès l’article 14.2 de la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la que es modifica la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de
desembre, d’Universitats, que estableix que el Consell Social aprovarà un pla anual d’actuacions destinat a promoure
les relacions entre la universitat i el seu entorn cultural, professional, econòmic i social al servei de la qualitat de
l’activitat universitària.
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Atès l’article 30.1.a) del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB que estableix que,
“Correspon a la Comissió Societat-Universitat elevar al Ple del Consell Social els assumptes següents, perquè els
discuteixi i els aprovi, si escau: a) Proposar el pla anual d’actuació del Consell Social en l’àmbit social, de cooperació,
dels estudiants i també de la Responsabilitat Social de la Universitat en aquests camps: línies prioritàries a impulsar,
criteris per a desenvolupar-les, accions a realitzar i pressupost requerit per acció, amb l’objectiu de promocionar,
impulsar i dinamitzar accions i activitats inserides en l’àmbit d’actuació de la comissió”.
Vist l’acord CSU 10/2018 pres per la Comissió Societat-Universitat del Consell Social reunida el 3 de desembre, que
estableix informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) Aprovar donar
continuïtat en l’any 2019 a les actuacions següents: a) Destinar 9.000 euros als Premis Argó (16a edició) a treballs
de recerca d’estudiants de batxillerat i de cicles formatius de grau superior; b) Destinar 10.000 euros a les Beques
Impuls per a estudiants de la UAB amb necessitats especials; c) Destinar 8.000 euros al programa “Suport a l’èxit
escolar dels joves en risc d’exclusió social al Vallès Occidental”; d) Destinar 3.550 euros per a l’acte La Nit del Consell
Social. 2) Aprovar destinar, en l’any 2019, 2.750 euros en concepte de les despeses de difusió del IV Pla per a la
Igualtat entre Homes i Dones a la UAB. 3) Aprovar destinar, en l’any 2019, 950 euros per a la compra de programari
per a estudiants amb problemes de sordesa, en el marc del projecte d'accessibilitat en TIC per a estudiants amb
necessitats especials. 4) Aprovar destinar, en l’any 2019, 5.550 euros al projecte Tecnificació de seleccions
esportives-UAB, per a l’impuls de l'àmbit de competicions esportives de la UAB. 5) Aprovar assignar, en l’any 2019,
750 euros per a altres projectes de l’àmbit societat-universitat. 6) Comunicar l’apartat a) del punt primer d’aquest
acord al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat. 7) Comunicar els apartats b) i c) del punt primer d’aquest
acord i els punts segon i tercer a la vicerectora d’Alumnat i d’Ocupabilitat. 8) Comunicar el punt quart d’aquest acord
al vicerector de Relacions Institucionals i de Cultura.
Vist el document 1, document 2, document 3 i document 4 que mostren els trets més rellevants dels projectes que
es proposen dur a terme en l’any 2019 segons consta en la proposta d’acord PLE 76/2018..
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
ACORDS
1)

Aprovar donar continuïtat en l’any 2019 a les actuacions següents:

a) Destinar 9.000 euros als Premis Argó (16a edició) a treballs de recerca d’estudiants de batxillerat i de cicles
formatius de grau superior.
b)

Destinar 10.000 euros a les Beques Impuls per a estudiants de la UAB amb necessitats especials.

c) Destinar 8.000 euros al programa “Suport a l’èxit escolar dels joves en risc d’exclusió social al Vallès Occidental”.
d) Destinar 3.550 euros per a l’acte La Nit del Consell Social.
2) Aprovar destinar, en l’any 2019, 2.750 euros en concepte de les despeses de difusió del IV Pla per a la Igualtat
entre Homes i Dones a la UAB.
3) Aprovar destinar, en l’any 2019, 950 euros per a la compra de programari per a estudiants amb problemes de
sordesa, en el marc del projecte d'accessibilitat en TIC per a estudiants amb necessitats especials.
4) Aprovar destinar, en l’any 2019, 5.550 euros al projecte Tecnificació de seleccions esportives-UAB, per a l’impuls
de l'àmbit de competicions esportives de la UAB.
5)

Aprovar assignar, en l’any 2019, 750 euros per a altres projectes de l’àmbit societat-universitat.

6)

Comunicar l’apartat a) del punt primer d’aquest acord al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat.

7) Comunicar els apartats b) i c) del punt primer d’aquest acord i els punts segon i tercer a la vicerectora d’Alumnat
i d’Ocupabilitat.
8)

Comunicar el punt quart d’aquest acord al vicerector de Relacions Institucionals i de Cultura.
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Acord 77/2018, de 19 de desembre, de la Comissió del Plenari del Consell Social
Acord de llicència de materials a Applied Biological Materials, Inc.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Atès que la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i la Fundació Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu
i Sant Pau (IRHSCSP) són titulars dels següents materials: CRSPR/CAS9 mediated- EDC4 knockout HEK293T cell
line; EDC4 knockout HEK293T cell line genetically corrected with lentiviral vectors expressing wildtype EDC4Cdna.
Atès que en data 27 de juliol de 2018 la UAB i l’IRHSCSP, com a llicenciants, i Applied Biological Materials, Inc.,
com a llicenciatària, van formalitzar un contracte en virtut del qual la UAB i l’IRHSCSP van atorgar una llicència noexclusiva dels esmentats materials, per comercialitzar-los amb finalitats de recerca, pel període de 10 anys a canvi
d’un cànon consistent en una retribució variable (15% de les vendes netes realitzades per l’empresa llicenciatària)
(Document 1 - confidencial a disposició dels membres de la Comissió Econòmica a la Secretaria Tècnica del Consell
Social -).
Vist l’informe d’idoneïtat econòmica lliurat pel cap de l’oficina de valorització i patents de data 18 de juliol de 2018
(Document 2 - confidencial a disposició dels membres de la Comissió Econòmica a la Secretaria Tècnica del Consell
Social-).
Vist l’article 89.k) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vistos els articles 204.1 i 206.2 c) dels Estatuts de la UAB, que qualifiquen els drets de la propietat immaterial de la
UAB com a béns patrimonials que configuren el patrimoni de la Universitat.
Vist l’article 64.q) dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 55.3.g) i h) de la Llei 2/2011, de 4 de març, d’economia sostenible que estableix que la transmissió de
drets sobre patents, ja sigui cessió de la titularitat de la mateixa, ja sigui concessió de llicències d’explotació sobre
las mateixes, poden ésser adjudicades de forma directa quan resulti procedent per la peculiaritat o la naturalesa i
característiques del dret o de la transmissió, com els casos de les llicències de ple dret.
Vist l’article 28.2. apartat h, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Vist l’acord 118/2018 pres en la reunió del Consell de Govern de 5 de desembre de 2018 que estableix prendre
coneixement del contracte de llicència dels materials (CRSPR/CAS9 mediated- EDC4 knockout HEK293T cell line;
EDC4 knockout HEK293T cell line genetically corrected with lentiviral vectors expressing wildtype EDC4Cdna)
formalitzat entre la UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA i la la FUNDACIÓ INSTITUT DE RECERCA DE
L’HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU, com a llicenciants i APPLIED BIOLOGICAL MATERIALS, INC, com a
llicenciatària.
Vist L’acord CE 114/2018 de la Comissió Econòmica del Consell Social de 17 de desembre de 2018, que estableix:
Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1)Prendre coneixement del
contracte de llicència dels materials (CRSPR/CAS9 mediated- EDC4 knockout HEK293T cell line; EDC4 knockout
HEK293T cell line genetically corrected with lentiviral vectors expressing wildtype EDC4Cdna) formalitzat entre la
Universitat Autònoma de Barcelona i la Fundació Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, com
a llicenciants, i Applied Biological Materials, Inc, com a llicenciatària, en data 27 de juliol de 2018, en virtut del qual
la UAB i IRHSCSP atorguin una llicència no-exclusiva del esmentats materials, per comercialitzar-los en finalitats de
recerca, pel període de 10 anys a canvi d’un cànon consistent en una retribució variable (15% de les vendes netes
realitzades per l’empresa llicenciatària) i ratificar la seva signatura, d’acord amb el que consta en el document 1; 2)
Encarregar el vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment d’aquest acord; 3)Comunicar el
present acord al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu.
Per tot això, a la vista de les consideracions i documentació continguda en la part expositiva (documents 1 i 2),
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ACORDS
1) Prendre coneixement del contracte de llicència dels materials (CRSPR/CAS9 mediated- EDC4 knockout HEK293T
cell line; EDC4 knockout HEK293T cell line genetically corrected with lentiviral vectors expressing wildtype
EDC4Cdna) formalitzat entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la Fundació Institut de Recerca de l’Hospital
de la Santa Creu i Sant Pau, com a llicenciants, i Applied Biological Materials, Inc, com a llicenciatària, en data 27
de juliol de 2018, en virtut del qual la UAB i IRHSCSP atorguin una llicència no-exclusiva del esmentats materials,
per comercialitzar-los en finalitats de recerca, pel període de 10 anys a canvi d’un cànon consistent en una retribució
variable (15% de les vendes netes realitzades per l’empresa llicenciatària) i ratificar la seva signatura, d’acord amb
el que consta en el document 1.
2) Encarregar el vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment d’aquest acord.
3) Comunicar el present acord al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a
fer-lo efectiu.
Acord 78/2018, de 19 de desembre, de la Comissió del Plenari del Consell Social
Modificacions de crèdit 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, d’acord amb el que consta en el document 1.
Vista la disponibilitat pressupostària a data 1 de novembre de 2018.
Vista la proposta que es presenta en el document 1 corresponent a l’acord PLE 78/2018.
Vista l’acord CE 121/2018 de la Comissió Econòmica del Consell Social de 17 de desembre de 2018, que estableix
informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta de modificació de crèdit del pressupost del Consell
Social de la Universitat Autònoma de Barcelona corresponent a l’exercici 2018, d’acord amb el que consta en el
document 1.
Vist que les modificacions de crèdit del pressupost del Consell Social de l’any 2018 que es proposen en aquest punt
de l’ordre del dia fan referència a aportar recursos disponibles a dos projectes que es duen a terme en l’any 2018 i
que són els següents: projecte per a la captació de fons per a la UAB (12.400 euros), difusió del segon Pla d’Igualtat
i Inclusió de la UAB (2.462 euros), acordat en el Consell de Govern de la UAB de data 7 de novembre de 2018 i
despeses de difusió per al projecte Smart Money (1.000 euros).
Vist que en el punt 6.1 de la reunió del Ple del Consell Social de 19 de desembre de 2018 està previst tractar la
proposta d’aprovar, si escau, la col·laboració del Consell Social en els dos projectes esmentats en el paràgraf
anterior.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors i a proposta del president del Consell Social
ACORDS
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.
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Acord 79/2018, de 19 de desembre, de la Comissió del Plenari del Consell Social
Pressupost del Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona per a l’exercici 2019.
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 CSU 10/2018 pres per la Comissió Societat Universitat de 3 de desembre de 2018, en virtut del qual
s’aprova informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) Aprovar donar
continuïtat en l’any 2019 a les actuacions següents: a) Destinar 9.000 euros als Premis Argó (16a edició) a treballs
de recerca d’estudiants de batxillerat i de cicles formatius de grau superior; b) Destinar 10.000 euros a les Beques
Impuls per a estudiants de la UAB amb necessitats especials; c) Destinar 8.000 euros al programa “Suport a l’èxit
escolar dels joves en risc d’exclusió social al Vallès Occidental”; d) Destinar 3.550 euros per a l’acte La Nit del Consell
Social. 2) Aprovar destinar, en l’any 2019, 2.750 euros en concepte de les despeses de difusió del IV Pla per a la
Igualtat entre Homes i Dones a la UAB. 3) Aprovar destinar, en l’any 2019, 950 euros per a la compra de programari
per a estudiants amb problemes de sordesa, en el marc del projecte d'accessibilitat en TIC per a estudiants amb
necessitats especials. 4) Aprovar destinar, en l’any 2019, 5.550 euros al projecte Tecnificació de seleccions
esportives-UAB, per a l’impuls de l'àmbit de competicions esportives de la UAB. 5) Aprovar assignar, en l’any 2019,
750 euros per a altres projectes de l’àmbit societat-universitat. 6) Comunicar l’apartat a) del punt primer d’aquest
acord al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat. 7) Comunicar els apartats b) i c) del punt primer d’aquest
acord i els punts segon i tercer a la vicerectora d’Alumnat i d’Ocupabilitat. 8) Comunicar el punt quart d’aquest acord
al vicerector de Relacions Institucionals i de Cultura.
Atès que la Comissió Universitat-Empresa està treballant en les accions del Consell Social a realitzar en l’any 2019
i que està previst que es pugui presentar una proposta a principis de l’any 2019.
Vista l’acord CE 122/2018 de la Comissió Econòmica de 17 de desembre de 2018 que estableix: Informar
favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta de pressupost del Consell Social de la Universitat Autònoma
de Barcelona per a l’exercici 2019, d’acord amb el que consta en el document 1.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors i a proposta del president del Consell Social , per a l’acord del
Plenari,
ACORDS
Aprovar la proposta de pressupost del Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona per a l’exercici 2019,
d’acord amb el que consta en el document 1.
Acord 80/2018, de 19 de desembre, de la Comissió 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.
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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’acord CE 119/2018 de la Comissió Econòmica de 17 de desembre de 2018 que estableix: 1) La Comissió
Econòmica es dóna per assabentada del seguiment de l’execució del pressupost de la UAB a 30 de novembre de
2018; 2)Presentar al Ple del Consell Social la informació sobre el seguiment del pressupost 2018 de la UAB, d’acord
amb el que consta en el punt primer d’aquest acord.
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
novembre de 2018.
Acord 81/2018, de 19 de desembre, de la Comissió del Plenari del Consell Social
Extinció de títols de màster universitari.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Ateses les peticions per a la supressió de títols de màster universitari que han estat presentades pels centres
corresponents i atesa la documentació justificativa corresponent (document 1, document 2).
Vist el que disposa la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007,
de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general.
Vist el que disposa el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments
universitaris oficials.
Vist l’article 88.b de la Lleu 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vist el que disposa l’article 173 del Estatus de la UAB sobre la supressió de titulacions de grau pròpies de la UAB.
Vist l’article 29.1.a del reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist que en la reunió del Consell de Govern de la UAB de 5 de desembre de 2018 s’ha pres l’acord 113/2018, en
virtut del qual s’ha aprovat la proposta d’extinció de títols de màster universitari.
Vist que en la reunió de la Comissió Acadèmica del Consell Social de 12 de desembre es pren l’acord CA 34/2018
queestableix:
1)

Aprovar l’extinció dels títols de màster universitaris següents:

a)
b)

Enginyeria Informàtica / Computer Engineering.
Tècniques Avançades d’Intervenció en Fisioteràpia.

2)
Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment del punt primer
d’aquest acord.
3)
Comunicar el present acord a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-lo efectiu.
Atesa la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
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Per tot això, a la vista de les consideracions i documentació continguda en la part expositiva, :
ACORDS
1)

Aprovar l’extinció dels títols de màster universitaris següents:

a) Enginyeria Informàtica / Computer Engineering.
b) Tècniques Avançades d’Intervenció en Fisioteràpia.
2) Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment del punt primer d’aquest
acord.
3) Comunicar el present acord a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-lo efectiu.
Acord 82/2018, de 19 de desembre, de la Comissió del Plenari del Consell Social
Creació d’un diploma de postgrau.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Vista la petició de creació d’un títol de diploma de postgrau que ha estat presentada a l'Escola de Postgrau, i atesa
la documentació justificativa corresponent que acredita que la proposta reuneix els requisits exigits per la UAB per
a l’aprovació d'aquest tipus de títol (document 1).
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general.
Vistos els articles 64.f i 171.1 dels Estatuts de la UAB sobre la creació de titulacions pròpies de la UAB.
Vist l’article 29.1.a del reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist que en la reunió del Consell de Govern de la UAB de 5 de novembre de 2018 s’ha pres l’acord 114/2018, en
virtut del qual s’ha aprovat la proposta creació d’un diploma de postgrau.
Vist que en la reunió de la Comissió Acadèmica del Consell Social de 12 de desembre s'ha pres l'acord CA 35/2018
que estableix el següent:
1)
Aprovar la creació del títol de Diploma de Postgrau en Protecció de Dades.
2)
Encarregar a la directora de l’Escola de Postgrau i de la Formació Contínua l'execució i el seguiment del punt
primer d’aquest acord.
3)
Comunicar el present acord a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-lo efectiu.
Atesa la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions i documentació continguda en la part expositiva,
ACORDS
1)

Aprovar la creació del títol de Diploma de Postgrau en Protecció de Dades.

2)
Encarregar a la directora de l’Escola de Postgrau i de la Formació Contínua l'execució i el seguiment del punt
primer d’aquest acord.
3)
Comunicar el present acord a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-lo efectiu.
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I.2. Comissions del Consell Social
I.2.1. Comissió Acadèmica
[tornar a l’índex]

Acord 33/2018, de 12 de desembre, de la Comissió Acadèmica del Consell Social
Acta de la sessió de la Comissió Acadèmica del dia 14 de novembre de 2018.
ACORDS
Aprovar l’acta de la sessió de la Comissió Acadèmica reunida el dia 14 de novembre de 2018.
Acord 34/2018, de 12 de desembre, de la Comissió Acadèmica del Consell Social
Extinció de títol títols de màster universitari.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Ateses les peticions per a la supressió de títols de màster universitari que han estat presentades pels centres
corresponents i atesa la documentació justificativa corresponent (document 1, document 2).
Vist el que disposa la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007,
de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general.
Vist el que disposa el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments
universitaris oficials.
Vist l’article 88.b de la Lleu 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vist el que disposa l’article 173 del Estatus de la UAB sobre la supressió de titulacions de grau pròpies de la UAB.
Vist l’article 29.1.a del reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist que en la reunió del Consell de Govern de la UAB de 5 de desembre de 2018 s'ha pres l'acord 113/2018, en
virtut del qual s'ha aprovat la proposta d'extinció de títols de màster universitari, el qual estableix:
PRIMER.- Aprovar l’extinció dels títols de màster universitaris següents:
Enginyeria Informàtica / Computer Engineering.
Tècniques Avançades d’Intervenció en Fisioteràpia.
SEGON.- Elevar l'aprovació de l’extinció dels títols de màster universitari 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.
Atesa la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions i documentació continguda en la part expositiva, es presenta la següent:
ACORDS
Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:
1)
a)
b)

Aprovar l’extinció dels títols de màster universitaris següents:
Enginyeria Informàtica / Computer Engineering.
Tècniques Avançades d’Intervenció en Fisioteràpia.

Butlletí Oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona

BOUAB Núm. 168 - Desembre / 2018

pàg. 11

2)
Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment del punt primer
d’aquest acord.
3)
Comunicar el present acord a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-lo efectiu.
Acord 35/2018, de 12 de desembre, de la Comissió Acadèmica del Consell Social
Creació d’un diploma de postgrau.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Vista la petició de creació d’un títol de diploma de postgrau que ha estat presentada a l'Escola de Postgrau, i atesa
la documentació justificativa corresponent que acredita que la proposta reuneix els requisits exigits per la UAB per
a l’aprovació d'aquest tipus de títol (document 1).
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general.
Vistos els articles 64.f i 171.1 dels Estatuts de la UAB sobre la creació de titulacions pròpies de la UAB.
Vist l’article 29.1.a del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist que en la reunió del Consell de Govern de la UAB de 5 de desembre de 2018 s'ha pres l'acord 114/2018, que
estableix:
PRIMER.- Aprovar la creació del títol de diploma de postgrau següent: Diploma de Postgrau en Protecció de Dades
SEGON.- Elevar la creació de títol de diploma de postgrau al Consell Social per tal que exerceixi les seves
competències.
TERCER.- Encarregar a la directora de l’Escola de Postgrau i de la Formació Contínua l'execució i el seguiment dels
ACORDS primer a tercer.
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.
Atesa la proposta de la directora de l’Escola de Postgrau i de la Formació Contínua.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions i documentació continguda en la part expositiva,
ACORDS
Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:
1)

Aprovar la creació del títol de Diploma de Postgrau en Protecció de Dades.

2)
Encarregar a la directora de l’Escola de Postgrau i de la Formació Contínua l'execució i el seguiment del punt
primer d’aquest acord.
3)
Comunicar el present acord a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-lo efectiu.
Acord 36/2018, de 12 de desembre, de la Comissió Acadèmica del Consell Social
Informe a la rectora sobre recurs de permanència a la UAB.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Vista la normativa sobre el règim de permanència als estudis oficials de grau i de màster de la UAB aprovada pel
Consell Social el dia 20 de juny de 2011.
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Atès l’article 30.3.b del Reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Vists el recurs i les al·legacions presentades sobre règim de permanència pels alumnes:
DNI 53340252-D, estudiant de grau en Nanociència i Nanotecnologia a la Facultat de Ciències de la UAB, segons
consta en el document 1.
DNI 26857205-J estudiant de Màster Universitari en Antropologia: Recerca Avançada i Intervenció Social a la
Facultat de Filosofia i Lletres de la UAB, segons consta en el document 2.
DNI 36960514-C, estudiant de grau en Història de l’Art a la Facultat de Filosofia i Lletres de la UAB, segons consta
en el document 3.
NIE 14118667-1, estudiant de Màster Universitari en Anàlisi i Gestió del Patrimoni Artístic a la Facultat de Filosofia
i Lletres de la UAB, segons consta en el document 4.
DNI 47334170-D, estudiant de grau en Biologia Ambiental a la Facultat de Biociències de la UAB, segons consta
en el document 5.
DNI 39476469-M, estudiant de grau en Medicina a la Facultat de Medicina de la UAB, segons consta en el
document 6.
DNI 45317442-J, estudiant de grau en Medicina a la Facultat de Medicina de la UAB, segons consta en el document
7.
DNI 4717542-C, estudiant de Màster Universitari en Recerca i Innovació en Cures Infermeres a la Facultat de
Medicina de la UAB, segons consta en el document 8.
Per tot això, a la vista de les consideracions i documentació continguda en la part expositiva,
ACORDS
1. Emetre un informe favorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat dels
estudis de grau en Nanociència i Nanotecnologia, presentat per l’estudiant amb DNI número 53340252-D de la
Facultat de Ciències de la UAB, per tal de donar acompliment al que estableixen els articles 3.3 i 3.8 de la Normativa
sobre Règim de Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i considerar que les al·legacions que
ha fet l’estudiant justifiquen la concessió d’una autorització de matrícula per al curs 2018-2019. I per tant, autoritzar
que l’alumne pugui matricular-se en el curs 2018-2019, amb la recomanació de que opti per continuar els seus
estudis per la via lenta.
2. Emetre un informe favorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat dels
estudis de Màster Universitari en Antropologia: Recerca Avançada i Intervenció Social, presentada per l’estudiant
amb DNI 26857205-J de la Facultat de Filosofia i Lletres de la UAB, per tal de donar acompliment al que estableix
l‘article 4.4, de la Normativa sobre Règim de Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB i
considerar que les al·legacions que ha fet l’estudiant justifiquen la concessió d’una autorització per matricular-se en
el curs 2018-2019. I per tant, autoritzar que l’alumne pugui matricular-se en el curs 2018-2019.
3. Emetre un informe desfavorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat
dels estudis de grau en Història de l’Art, presentat per l’estudiant amb DNI número 36960514-C de la Facultat de
Filosofia i Lletres de la UAB, per tal de donar acompliment al que estableixen els articles 3.3 i 3.8 de la Normativa
sobre Règim de Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i no considerar que les al·legacions
que ha fet l’estudiant justifiquen la concessió d’una autorització de matrícula per al curs 2018-2019. I per tant, no
autoritzar que l’alumne pugui matricular-se en el curs 2018-2019.
4. Emetre un informe favorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat dels
estudis de Màster Universitari en Anàlisi i Gestió del Patrimoni Artístic, presentada per l’estudiant amb NIE
14118667-1 de la Facultat de Filosofia i Lletres de la UAB, per tal de donar acompliment al que estableix l‘article
4.4, de la Normativa sobre Règim de Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB i considerar
que les al·legacions que ha fet l’estudiant justifiquen la concessió d’una autorització per matricular-se en el curs
2018-2019. I per tant, autoritzar que l’alumne pugui matricular-se en el curs 2018-2019.
5. Emetre un informe favorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat dels
estudis de grau en Biologia presentat per l’estudiant amb DNI número 47334170-D de la Facultat de Biociències de
la UAB, per tal de donar acompliment al que estableixen els articles 3.3 i 3.8 de la Normativa sobre Règim de
Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i considerar que les al·legacions que ha fet l’estudiant
justifiquen la concessió d’una autorització de matrícula de l’assignatura 100818 Ecotoxicologia i contaminació. I per
tant, autoritzar que l’alumne pugui matricular-se en el curs 2018-2019.
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6. Emetre un informe desfavorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat
dels estudis de grau en Medicina, presentat per l’estudiant amb DNI número 39476469-M de la Facultat de Medicina
de la UAB, per tal de donar acompliment al que estableixen els articles 3.3 i 3.8 de la Normativa sobre Règim de
Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i no considerar que les al·legacions que ha fet
l’estudiant justifiquen la concessió d’una autorització de matrícula per al curs 2018-2019. I, per tant, no autoritzar
que l’alumne pugui matricular-se en el curs 2018-2019.
7. Emetre un informe favorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat dels
estudis de grau en Medicina presentat per l’estudiant amb DNI número 45317442-J de la Facultat de Medicina de la
UAB, per tal de donar acompliment al que estableixen els articles 3.3 i 3.8 de la Normativa sobre Règim de
Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i considerar que les al·legacions que ha fet l’estudiant
justifiquen la concessió d’una autorització de matrícula de l’assignatura 102955- Estructura Microscòpica d’aparells
i Sistemes. I per tant, autoritzar que l’alumne pugui matricular-se en el curs 2018-2019.
8. Emetre un informe favorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat dels
estudis de Màster Universitari en Recerca i Innovació en Cures Infermeres, presentada per l’estudiant amb DNI
47175412-C de la Facultat de Medicina de la UAB, per tal de donar acompliment al que estableix l‘article 4.4 de la
Normativa sobre Règim de Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB i considerar que les
al·legacions que ha fet l’estudiant justifiquen la concessió d’una autorització per matricular-se en el curs 2018-2019.
I per tant, autoritzar que l’alumna pugui matricular-se en el curs 2018-2019. Addicionalment, s’informa sobre la
suspensió progressiva d’aquests estudis, la qual s’ha iniciat en el curs 2018-2019.

I.2.2. Comissió Econòmica
[tornar a l’índex]

Acord 110/2018, de 17 de desembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Acta de la sessió del dia 19 de novembre de 2018
ACORDS
Aprovar l’acta de la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el dia 19 de novembre de 2018.
Acord 111/2018, de 17 de desembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Preus dels estudis de màster universitari del curs acadèmic 2019-2020, per a estudiants estrangers no residents
que no siguin nacionals d’estats membres de la Unió Europea.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Atesa la proposta presentada per la vicegerent d’Ordenació Acadèmica pel que fa 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 2019-2020.
Atès que els consells socials de les universitats públiques poden diferenciar el preu dels crèdits en qualsevol nivell
d’estudis per als estudiants estrangers no residents, que no siguin nacionals d’estats membres de la Unió Europea,
sense que el preu corresponent pugui excedir quatre vegades els preus fixats per aquest Decret per a l’ensenyament
de què es tracti i fins el 100% del seu cost, sens perjudici del que prevegin els acords i els convenis o tractats
internacionals en aquesta matèria i la resta de la normativa vigent.
Atès que el Consell Social de la UAB, a l’empara del Decret de preus públics, ha establert, durant els darrers anys
acadèmics, la diferenciació del preu dels crèdits per als estudiants estrangers no residents que no siguin membres
de la Unió Europea
.
Vist l’article 89.i) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya.
Vist l’article 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,
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ACORDS
1) Aprovar, per al curs 2019-2020, els preus dels estudis de màster per a estudiants estrangers no residents que
no siguin nacionals d’estats membres de la Unió Europea, d’acord amb el que consta en el document 1, els quals
estan condicionats al que disposi el Decret que regularà els preus dels serveis acadèmics de les universitats públiques
de Catalunya per al curs 2019-2020.
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 112/2018, de 17 de desembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Tarifes del Programa Study Abroad per al curs acadèmic 2019-2020.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Vist l’article 89.i de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vist l’article 64 dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.3.c del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB.
Atesa la proposta de la Vicegerència d’Ordenació Acadèmica pel que fa a les tarifes del Programa Study Abroad per
al curs acadèmic 2019-2020.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
ACORDS
1) Aprovar les tarifes del programa Study Abroad per al curs acadèmic 2019-2020, d’acord amb el que consta en
el document 1.
2) Comunicar aquest acord al gerent i a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica de la UAB, als efectes de les gestions
que siguin oportunes.
Acord 113/2018, de 17 de desembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Tarifes del Programa UAB Barcelona Summer School per al curs acadèmic 2018-2019.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Vista la proposta presentada per la Vicegerència d’Ordenació Acadèmica en relació a la proposta de tarifes del
programa UAB Barcelona Summer School de l’any 2019 (document 1).
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 les tarifes del programa UAB Barcelona Summer School per al curs acadèmic 2018-2019, d’acord amb
el que consta en el document 1.
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 114/2018, de 17 de desembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Acord de llicència de materials a Applied Biological Materials, Inc.

Butlletí Oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona

BOUAB Núm. 168 - Desembre / 2018

pàg. 15

EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Atès que la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i la Fundació Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu
i Sant Pau (IRHSCSP) són titulars dels següents materials: CRSPR/CAS9 mediated- EDC4 knockout HEK293T cell
line; EDC4 knockout HEK293T cell line genetically corrected with lentiviral vectors expressing wildtype EDC4Cdna.
Atès que en data 27 de juliol de 2018 la UAB i l’IRHSCSP, com a llicenciants, i Applied Biological Materials, Inc.,
com a llicenciatària, van formalitzar un contracte en virtut del qual la UAB i l’IRHSCSP van atorgar una llicència noexclusiva dels esmentats materials, per comercialitzar-los amb finalitats de recerca, pel període de 10 anys a canvi
d’un cànon consistent en una retribució variable (15% de les vendes netes realitzades per l’empresa llicenciatària)
(Document 1 - confidencial a disposició dels membres de la Comissió Econòmica a la Secretaria Tècnica del Consell
Social -).
Vist l’informe d’idoneïtat econòmica lliurat pel cap de l’oficina de valorització i patents de data 18 de juliol de 2018
(Document 2 - confidencial a disposició dels membres de la Comissió Econòmica a la Secretaria Tècnica del Consell
Social-).
Vist l’article 89.k) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vistos els articles 204.1 i 206.2 c) dels Estatuts de la UAB, que qualifiquen els drets de la propietat immaterial de la
UAB com a béns patrimonials que configuren el patrimoni de la Universitat.
Vist l’article 64.q) dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 55.3.g) i h) de la Llei 2/2011, de 4 de març, d’economia sostenible que estableix que la transmissió de
drets sobre patents, ja sigui cessió de la titularitat de la mateixa, ja sigui concessió de llicències d’explotació sobre
las mateixes, poden ésser adjudicades de forma directa quan resulti procedent per la peculiaritat o la naturalesa i
característiques del dret o de la transmissió, com els casos de les llicències de ple dret.
Vist l’article 28.2. apartat h, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Vist l’acord pres en la reunió del Consell de Govern de 5 de desembre de 2018 que estableix: PRIMER.- Prendre
coneixement del contracte de llicència dels materials (CRSPR/CAS9 mediated- EDC4 knockout HEK293T cell line;
EDC4 knockout HEK293T cell line genetically corrected with lentiviral vectors expressing wildtype EDC4Cdna)
formalitzat entre la UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA i la la FUNDACIÓ INSTITUT DE RECERCA DE
L’HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU, com a llicenciants i APPLIED BIOLOGICAL MATERIALS, INC, com a
llicenciatària, en data 27 de juliol de 2018, en virtut del qual la UAB i IRHSCSP atorguin una llicència no-exclusiva
del esmentats materials, per comercialitzar-los en finalitats de recerca, pel període de 10 anys a canvi d’un cànon
consistent en una retribució variable (15% de les vendes netes realitzades per l’empresa llicenciatària) (Document
1 -Confidencial a disposició dels membres del Consell de Govern a l’Oficina de Coordinació Institucional -) i ratificar
la seva signatura; SEGON.- Elevar l’anterior acord al Consell Social perquè exerceixi les seves competències;
TERCER.- Encarregar al vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment de l'acord primer; QUART.Comunicar els presents ACORDS al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a
fer-los efectius.
Per tot això, a la vista de les consideracions i documentació continguda en la part expositiva (documents 1 i 2),
ACORDS
Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:
1) Prendre coneixement del contracte de llicència dels materials (CRSPR/CAS9 mediated- EDC4 knockout HEK293T
cell line; EDC4 knockout HEK293T cell line genetically corrected with lentiviral vectors expressing wildtype
EDC4Cdna) formalitzat entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la Fundació Institut de Recerca de l’Hospital
de la Santa Creu i Sant Pau, com a llicenciants, i Applied Biological Materials, Inc, com a llicenciatària, en data 27
de juliol de 2018, en virtut del qual la UAB i IRHSCSP atorguin una llicència no-exclusiva del esmentats materials,
per comercialitzar-los en finalitats de recerca, pel període de 10 anys a canvi d’un cànon consistent en una retribució
variable (15% de les vendes netes realitzades per l’empresa llicenciatària) i ratificar la seva signatura, d’acord amb
el que consta en el document 1.
2) Encarregar el vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment d’aquest acord.
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3) Comunicar el present acord al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a
fer-lo efectiu.
Acord 115/2018, de 17 de desembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Tarifes dels serveis Científico-Tècnics per a l’any 2019.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Vista la proposta presentada per la Vicegerència de Recerca, en relació a l’aprovació, si escau, de les tarifes dels
serveis científico-tècnics següents: Servei d’Estabulari; Servei d’Estadística Aplicada; Servei de Ressonància
Magnètica Nuclear; Laboratori d’Informació Geogràfica i de Teledetecció; Laboratori de Luminiscència i
Espectroscòpia de Biomolècules; Servei d’Anàlisi Química; Servei de Cultius Cel·lulars, Producció d’Anticossos i
Citometria; Servei de Difracció de Raigs X; Servei de Genòmica i Bioinformàtica; Servei de Granges i Camps
Experimentals; Servei d'Informació Bibliogràfica i de Documentació d'Història, Llengua, Literatura i Art de Catalunya
(SIBHIL·LA); Servei de Microscòpia; Servei Planta de Tecnologia dels Aliments; Servei de Proteòmica i de Biologia
Estructural; i Unitat Tècnica de Protecció Radiològica.
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.
Vist l’acord núm.16 bis/2008 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social realitzada el 19 de juny.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
ACORDS
1. Aprovar les tarifes per a l’any 2019 dels següents serveis científico-tècnics següents:
a) Servei d’Estabulari, d’acord amb el que consta en el document 1.
b) Servei d’Estadística Aplicada, d’acord amb el que consta en el document 2.
c) Servei de Ressonància Magnètica Nuclear, d’acord amb el que consta en el document 3.
d) Laboratori d’Informació Geogràfica i de Teledetecció, d’acord amb el que consta en el document 4.
e) Laboratori de Luminiscència i Espectroscòpia de Biomolècules, d’acord amb el que consta en el document 5.
f) Servei d’Anàlisi Química, d’acord amb el que consta en el document 6.
g) Servei de Cultius Cel·lulars, Producció d’Anticossos i Citometria, d’acord amb el que consta en el document 7.
h) Servei de Difracció de Raigs X, d’acord amb el que consta en el document 8.
i) Servei de Genòmica i Bioinformàtica, d’acord amb el que consta en el document 9.
j) Servei de Granges i Camps Experimentals, d’acord amb el que consta en el document 10.
k) Servei d'Informació Bibliogràfica i de Documentació d'Història, Llengua, Literatura i Art de Catalunya (SIBHIL·LA),
d’acord amb el que consta en el document 11.
l) Servei de Microscòpia, d’acord amb el que consta en el document 12.
m) Servei Planta de Tecnologia dels Aliments, d’acord amb el que consta en el document 13.
n) Servei de Proteòmica i de Biologia Estructural d’acord amb el que consta en el document 14.
o) Unitat Tècnica de Protecció Radiològica, d’acord amb el que consta en el document 15.
2. Comunicar el present acord al vicegerent de recerca, per tal que es duguin a terme les mesures necessàries per
a fer-lo efectiu.
Acord 116/2018, de 17 de desembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Tarifes dels Laboratoris de Prestació de Serveis per a l’any 2019.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Vista la proposta presentada per la Vicegerència de Recerca, en relació a l’aprovació, si escau, de les tarifes dels
laboratoris de prestació de serveis següents: Equip de Desenvolupament Organitzacional (EDO-SERVEIS); Laboratori
d’Especiació Química; Laboratori d’Anàlisi d’Isòtops Estables; Laboratori de Bioseguretat Alimentària; Laboratori de
Mesures Magnètiques i Tèrmiques (LMT); Laboratori de Referència d’Enzimologia Clínica (LREC); Laboratori de
Simulació de Dinàmiques Socio-Històriques (LSDS-UAB); Laboratori de Tecnologies per a la Traducció Audiovisual.
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Servei d’Eye-tracking (LAB-TTAV); Laboratori Veterinari de Diagnosi de Malalties Infeccioses; Planta Pilot de
Fermentació; Plataforma de Imagen del Ratón (PIR-CBATEG); Quirófanos de Cirugía Experimental (QCE); Servei
d’Ecopatologia de Fauna Salvatge (SEFaS); Servei d’Estudis i Dictàmens Jurídics (SEDIJ); Servei d’Hematologia
Clínica Veterinària (SHCV); Servei d’Investigacions Neurobiològiques BRAINSTAIN; Servei d’Anàlisi de Fragilitat
Cromosòmica; Servei d'Avaluació Mutagènica; Servei de Bioquímica Clínica Veterinària; Servei de Datació per Triti
i Carboni 14; Servei de Diagnòstic de Patologia Veterinària (SDPV); Servei de Diagnòstic Patològic de Peixos; Servei
de Nutrició i Benestar Animal; Servei de Psicologia i Logopèdia (SPL); Servei de Reproducció Equina; Servei Forènsic
Ambiental; Servei Veterinari de Bacteriologia i Micologia; Servei of Inorganic Geochemistry for Paleoclimatology and
Paleoceanography (SIGPO); Unidad de Producción de Vectores (UPV); i Unitat de Patologia Murina i Comparada.
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.
Atès l’acord núm.16 bis/2008 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social realitzada el 19 de juny.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
ACORDS
1) Aprovar les tarifes per a l’any 2019 dels laboratoris de prestació de serveis següents:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Equip de Desenvolupament Organitzacional (EDO-SERVEIS), d’acord amb el que consta en el document 1.
Laboratori d’Especiació Química, d’acord amb el que consta en el document 2.
Laboratori d’Anàlisi d’Isòtops Estables, d’acord amb el que consta en el document 3.
Laboratori de Bioseguretat Alimentària, d’acord amb el que consta en el document 4.
Laboratori de Mesures Magnètiques i Tèrmiques (LMT) , d’acord amb el que consta en el document 5.
Laboratori de Referència d’Enzimologia Clínica (LREC), d’acord amb el que consta en el document 6.
Laboratori de Simulació de Dinàmiques Socio-Històriques (LSDS-UAB), d’acord amb el que consta en el
document 7.
h) Laboratori de Tecnologies per a la Traducció Audiovisual. Servei d’Eye-tracking (LAB-TTAV), d’acord amb el
que consta en el document 8.
i) Laboratori Veterinari de Diagnosi de Malalties Infeccioses, d’acord amb el que consta en el document 9.
j) Planta Pilot de Fermentació, d’acord amb el que consta en el document 10.
k) Plataforma de Imagen del Ratón (PIR-CBATEG), d’acord amb el que consta en el document 11.
l) Quirófanos de Cirugía Experimental (QCE), d’acord amb el que consta en el document 12.
m) Servei d’Ecopatologia de Fauna Salvatge (SEFaS), d’acord amb el que consta en el document 13.
n) Servei d’Estudis i Dictàmens Jurídics (SEDIJ) , d’acord amb el que consta en el document 14.
o) Servei d’Hematologia Clínica Veterinària (SHCV), d’acord amb el que consta en el document 15.
p) Servei d’Investigacions Neurobiològiques BRAINSTAIN, d’acord amb el que consta en el document 16.
q) Servei d’Anàlisi de Fragilitat Cromosòmica, d’acord amb el que consta en el document 17.
r) Servei d'Avaluació Mutagènica, d’acord amb el que consta en el document 18.
s) Servei de Bioquímica Clínica Veterinària, d’acord amb el que consta en el document 19.
t) Servei de Datació per Triti i Carboni 14, d’acord amb el que consta en el document 20.
u) Servei de Diagnòstic de Patologia Veterinària (SDPV) , d’acord amb el que consta en el document 21.
v) Servei de Diagnòstic Patològic de Peixos, d’acord amb el que consta en el document 22.
w) Servei de Nutrició i Benestar Animal, d’acord amb el que consta en el document 23.
x) Servei de Psicologia i Logopèdia (SPL) , d’acord amb el que consta en el document 24.
y) Servei de Reproducció Equina, d’acord amb el que consta en el document 25.
z) Servei Forènsic Ambiental, d’acord amb el que consta en el document 26.
aa) Servei Veterinari de Bacteriologia i Micologia, d’acord amb el que consta en el document 27.
bb) Servei of Inorganic Geochemistry for Paleoclimatology and Paleoceanography (SIGPO), d’acord amb el que
consta en el document 28.
cc) Unidad de Producción de Vectores (UPV) , d’acord amb el que consta en el document 29.
dd) Unitat de Patologia Murina i Comparada, d’acord amb el que consta en el document 30.
2) Comunicar el present acord al vicegerent de recerca, per tal que es duguin a terme les mesures necessàries per
a fer-lo efectiu.
Acord 117/2018, de 17 de desembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
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Tarifes dels Instituts, Estructures, Centres de Recerca propis i Serveis Docents de la UAB per a l’any 2019.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Vista la proposta presentada per la Vicegerència de Recerca, en relació a l’aprovació, si escau, de les tarifes dels
Instituts, Estructures, Centres de Recerca propis i Serveis Docents de la UAB per a l’any 2019 següents: Institut de
Neurociències; Laboratori de Preparació de Làmines Primes; Servei d’Estabulari de Ratolins SER-CBATEG; i Servei
de Tractament de la Parla i del Só i Unitat de Garantia de Qualitat.
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.
Atès l’acord núm.16 bis/2008 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social realitzada el 19 de juny.
Vist que en la sessió del Consell de Govern de 5 de desembre de 2018 ACORDS la transformació del Servei
Cientificotècnic en Servei Docent de la UAB en Servei de Tractament de la Parla i el So (STPS).
Vist l’acord 010/2017 pres per la Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes Estratègics del Consell de
Govern de data 4 de novembre, en virtut del qual proposar que la Unitat de Garantia de Qualitat (UGQ) s’integri
dins la Unitat estructural de l’àmbit de Recerca.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
ACORDS
1) Aprovar les tarifes per a l’any 2019 dels Instituts, Estructures, Centres de Recerca Propis i Serveis Docents de
la UAB següents:
a)
b)
c)
d)
e)

Institut de Neurociències, d’acord amb el que consta en el document 1.
Laboratori de Preparació de Làmines Primes, d’acord amb el que consta en el document 2.
Servei d’Estabulari de Ratolins SER- CBATEG, d’acord amb el que consta en el document 3.
Servei de Tractament de la Parla i del So, d’acord amb el que consta en el document 4.
Unitat de Garantia de Qualitat, d’acord amb el que consta en el document 5.

2) Comunicar el present acord al vicegerent de recerca, per tal que es duguin a terme les mesures necessàries per
a fer-lo efectiu.
Acord 118/2018, de 17 de desembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Tarifes del servei d’Activitat Física de la UAB corresponents a l’exercici 2019.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Vista la sol·licitud de la Vicegerent d’Economia en relació a la proposta de tarifes del Servei d’Activitat Física de la
UAB per a l’exercici 2019 (document 1).
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.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
ACORDS
1) Aprovar les tarifes del Servei d’Activitat Física de la UAB corresponents a l’exercici 2019, d’acord amb el que
consta en el document 1.
2) Comunicar el present acord a la vicegerent d’Economia i al director del Servei d’Activitat Física, per tal que es
duguin a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu.
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Acord 119/2018, de 17 de desembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Seguiment de l’execució del Pressupost de la UAB de l’exercici 2018.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
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 per a l’exercici 2018.
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 per a l’exercici
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
1) La Comissió Econòmica es dóna per assabentada del seguiment de l’execució del pressupost de la UAB a 30 de
novembre de 2018.
2) Presentar al Ple del Consell Social la informació sobre el seguiment del pressupost 2018 de la UAB, d’acord amb
el que consta en el punt primer d’aquest acord.
Acord 120/2018, de 17 de desembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Pressupost de la Universitat Autònoma de Barcelona per a l’exercici 2019.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Vist l’article 14.2 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 89 de la Llei Orgànica 1/2003, de 19 de febrer d’Universitats de Catalunya.
Vistos els articles 64.l) i 212 dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.2.b) del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist l’acord 68/2018 pres pel Ple del Consell Social reunit el dia 27 de novembre de 2018, en virtut del qual ACORDS:
1) Aprovar el document “Criteris bàsics per a l’elaboració del Pressupost de la UAB 2019”, d’acord amb el que consta
en el document 1; 2) Encarregar la Gerència que elabori la proposta d’avantprojecte de pressupost de la UAB per
2019, d’acord amb els criteris un cop aprovats pel Consell Social; 3) Comunicar al vicerector d’Economia i campus i
al gerent de la UAB el present acord.
Vista l’acord 110/2018 pres pel Consell de Govern de 5 de desembre de 2018 que estableix: PRIMER. Aprovar el
projecte de Pressupost de la UAB per a l’exercici de 2019, que s’annexa; SEGON. Elevar aquesta proposta al Consell
Social perquè exerceixi les seves competències en matèria pressupostària; TERCER. Comunicar els anteriors
ACORDS al gerent per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.
Vist que en la reunió del Consell de Govern de la UAB de 5 de desembre de 2018 s’informa que resta pendent
incloure la informació per programes i centres i el detall dels costos dels càrrecs acadèmics, que en cap cas
modifiquen la proposta de pressupost de l’any 2019 sinó que complementen el document presentant les mateixes
dades amb altres agrupacions; i que s’informa que tan bon punt es disposi d’aquesta informació es trametrà a les
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persones membres del Consell de Govern i que la versió del pressupost que inclou aquesta informació esmentada
és la que es tramitarà en els òrgans competents del Consell Social, per al seu acord, si escau.
Vist que la versió definitiva del pressupost de la UAB per a l’any 2019 és la que consta en el document 1.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
ACORDS
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:
1)
Aprovar el pressupost de la Universitat Autònoma de Barcelona per a l’exercici 2019, d’acord amb el que
consta en el document 1.
2)
Comunicar aquest acord al Gerent de la UAB per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-lo
efectiu.
Acord 121/2018, de 17 de desembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Modificació de crèdit del pressupost del Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona corresponent a l’any
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, d’acord amb el que consta en el document 1.
Vista la disponibilitat pressupostària a data 5 de desembre de 2018.
Vist que les modificacions de crèdit del pressupost del Consell Social de l’any 2018 que es proposen en aquest punt
de l’ordre del dia fan referència a aportar recursos disponibles a tres projectes que es duen a terme en l’any 2018 i
que són els següents: projecte per a la captació de fons per a la UAB (12.400 euros), difusió del segon Pla d’Igualtat
i Inclusió de la UAB (2.462 euros), acordat en el Consell de Govern de la UAB de data 7 de novembre de 2018 i
despeses de difusió per al projecte Smart Money (1.000 euros).
Vist que en la reunió del Ple del Consell Social de 19 de desembre de 2018 està previst tractar la proposta d’aprovar,
si escau, la col·laboració del Consell Social en els dos projectes esmentats en el paràgraf anterior i que la proposta
de modificació de crèdit d’aquest punt de l’ordre del dia, a tractar també en el Ple del Consell Social de 19 de
desembre de 2018, resta condicionada a que s’aprovi la col·laboració en els projectes mencionats.
Vista la proposta que es presenta en el document 1 corresponent a l’acord CE 121/2018.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors i a proposta del president del Consell Social
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ACORDS
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta de modificació de crèdit del pressupost del Consell
Social de la Universitat Autònoma de Barcelona corresponent a l’exercici 2018, d’acord amb el que consta en el
document 1.
Acord 122/2018, de 17 de desembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Pressupost del Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona per a l’exercici 2019.
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 CSU 10/2018 pres per la Comissió Societat Universitat de 3 de desembre de 2018, en virtut del qual
s’aprova informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) Aprovar donar
continuïtat en l’any 2019 a les actuacions següents: a) Destinar 9.000 euros als Premis Argó (16a edició) a treballs
de recerca d’estudiants de batxillerat i de cicles formatius de grau superior; b) Destinar 10.000 euros a les Beques
Impuls per a estudiants de la UAB amb necessitats especials; c) Destinar 8.000 euros al programa “Suport a l’èxit
escolar dels joves en risc d’exclusió social al Vallès Occidental”; d) Destinar 3.550 euros per a l’acte La Nit del Consell
Social. 2) Aprovar destinar, en l’any 2019, 2.750 euros en concepte de les despeses de difusió del IV Pla per a la
Igualtat entre Homes i Dones a la UAB. 3) Aprovar destinar, en l’any 2019, 950 euros per a la compra de programari
per a estudiants amb problemes de sordesa, en el marc del projecte d'accessibilitat en TIC per a estudiants amb
necessitats especials. 4) Aprovar destinar, en l’any 2019, 5.550 euros al projecte Tecnificació de seleccions
esportives-UAB, per a l’impuls de l'àmbit de competicions esportives de la UAB. 5) Aprovar assignar, en l’any 2019,
750 euros per a altres projectes de l’àmbit societat-universitat. 6) Comunicar l’apartat a) del punt primer d’aquest
acord al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat. 7) Comunicar els apartats b) i c) del punt primer d’aquest
acord i els punts segon i tercer a la vicerectora d’Alumnat i d’Ocupabilitat. 8) Comunicar el punt quart d’aquest acord
al vicerector de Relacions Institucionals i de Cultura.
Atès que la Comissió Universitat-Empresa està treballant en les accions del Consell Social a realitzar en l’any 2019
i que està previst que es pugui presentar una proposta a principis de l’any 2019.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors i a proposta del president del Consell Social , per a l’informe
previ de la Comissió Econòmica,
ACORDS
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta de pressupost del Consell Social de la Universitat
Autònoma de Barcelona per a l’exercici 2019, d’acord amb el que consta en el document 1.
Acord 123/2018, de 17 de desembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Modificacions de crèdit del pressupost de la UAB a 30 de novembre 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 30 de novembre 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 30 de novembre 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.

I.3. Claustre
[tornar a l’índex]

Acord 4/2018, de 18 de desembre de 2018, del Claustre pel qual s'acorda aprovar l’acta de la sessió anterior
del dia 14 de febrer de 2018.
Acord 5/2018, de 18 de desembre de 2018, del Claustre pel qual s'acorda aprovar l'informe anual de la
rectora sobre les línies generals de la política de la Universitat.
Acord 6/2018, de 18 de desembre de 2018, del Claustre pel qual s'acorda elegir els estudiants membres de
la Mesa del Claustre, que tot seguit s'indiquen:
Titulars:

Marina Pardo i Pérez (suplent Ana Belén Flamit Úbeda)
Júlia Corchet Alonso (suplent Judith Aspa Martín)
Suplent:
Izaskun Manuel Lladós
Acord 7/2018, de 18 de desembre de 2018, del Claustre pel qual s'acorda elegir els representants del Claustre
al Consell de Govern, que tot seguit s'indiquen:
Representant del professorat del sector B
Titular:

Cristina Buenafuentes de la Mata
6 representants dels estudiants, entre els quals hi haurà almenys un representant de doctorat
Titulars:

Sergio Rodríguez Calado, estudiant de doctorat
Roser Amat Sorando
Ivet Coll Camps
Clara Garcia Castellarnau
Laura Roger i Anglada
Berta Satoca Figueras
Suplents:

Eloi Guerrero Menéndez
Acord 8/2018, de 18 de desembre de 2018, del Claustre dins el marc de les competències del Claustre per
a formular recomanacions, propostes i declaracions institucionals contingudes en l'article 58.j dels Estatuts de la
UAB i en l'article 4.j del Reglament del Claustre, el Claustre acordà aprovar la següent proposta:
El Claustre de la UAB dona suport al Manifest per la llibertat dels presos polítics catalans del 3 de maig de
2018 presentat per UABxRepública.
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Acord 9/2018, de 18 de desembre de 2018, del Claustre dins el marc de les competències del Claustre per
a formular recomanacions, propostes i declaracions institucionals contingudes en l'article 58.j dels Estatuts de la
UAB i en l'article 4.j del Reglament del Claustre, el Claustre acordà aprovar la següent proposta:
El Claustre de la UAB insta a l'equip de govern, com a representació executiva de la UAB, a renunciar a la
reclamació econòmica de responsabilitat civil a les persones encausades en el conegut com a cas dels 27 i
més i donar-ne trasllat al jutjat pertinent i fiscalia.

I.4. Consell de Govern
[tornar a l’índex]

Acord 108/2018, de 5 de desembre, del Consell de Govern
Aprovar l’acta de la sessió anterior del dia 7 de novembre de 2018.
Acord 109/2018, de 5 de desembre, del Consell de Govern
Comunicat del Consell de Govern de la UAB
Arran de la vaga dels dies 28 i 29 de novembre sobre la petició de rebaixar les taxes universitàries, el Consell de
Govern de la UAB vol manifestar que comparteix aquesta reivindicació que ha defensat de forma pública i decidida.
No obstant això:





Rebutja tota acció violenta en el nostre campus, especialment les intimidacions i coaccions.
Condemna totes les situacions que posen en risc la seguretat de les persones, com ara bloquejar els
accessos i sortides que garanteixen la llibertat de moviments.
Lamenta els danys causats a les instal·lacions i materials del campus i el cost econòmic que se’n deriva.
Reitera que totes les reivindicacions es poden expressar en el marc de la UAB sempre que es facin amb
respecte per tots els seus membres i els béns públics.

Per tot això, el Consell de Govern es compromet a continuar i, si cal, intensificar les vies de diàleg per garantir els
drets de tota la comunitat universitària.
Acord 110/2018, de 5 de desembre, del Consell de Govern
Vistos els criteris bàsics per a l'elaboració del pressupost de la UAB per a l'any 2018 aprovats pel Consell de Govern
en data 7 de novembre de 2018.
Vist que els criteris bàsics per a l’elaboració del pressupost per a l’exercici 2019 han estat informats favorablement
per la Comissió Econòmica del Consell Social en la sessió del dia 19 de novembre de 2018 i està previst que siguin
aprovats en el Plenari del Consell Social en la sessió que es celebrarà el dia 27 de novembre de 2018.
Atès que l'article 64.l) dels Estatuts de la UAB estableix que correspon al Consell de Govern elevar al Consell Social
la proposta de pressupost anual, i que l'article 212 disposa que la Gerència elabora l'avantprojecte de pressupost,
d'acord amb les directrius de l'Equip de Govern i dels criteris bàsics aprovats pel Consell de Govern i pel Consell
Social.
Vist l’article 3, lletra p) del Reglament de Consell de Govern, pel que fa a les competències de l’esmentat òrgan,
precepte que determina que li correspon aprovar el projecte de pressupost de la Universitat per al seu tràmit al
Consell Social.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector d’Economia i de Campus, el Consell
de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER. Aprovar el projecte de Pressupost de la UAB per a l’exercici de 2019, que s’annexa. [Document]
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SEGON. Elevar aquesta proposta al Consell Social perquè exerceixi les seves competències en matèria
pressupostària.
TERCER. Comunicar els anteriors acords al gerent per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los
efectius.
Acord 111/2018, de 5 de desembre, del Consell de Govern
Vista la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l’Estat per l’any 2018 que preveu, en l’apartat 1.4
de l’article 19 què, addicionalment, les Administracions Públiques compreses en els números 3 i 4 anteriors podran
oferir un nombre de places equivalent al 5% del total de la seva taxa de reposició, que aniran destinades a aquells
sectors o àmbits que considerin que requereixen un reforç addicional d’efectius.
Vista l’oferta pública d’ocupació de places de personal docent i investigador de la Universitat Autònoma de Barcelona
per a l’any 2018, publicada al DOGC núm. 7669 del 23 de juliol de 2018, segons la qual la seva taxa de reposició és
de 67 efectius i el nombre de places de professor agregat pel torn lliure és de 45 places.
Atès que el càlcul de la taxa addicional del 5% prevista en l’esmentat article 19.1.4 de la Llei de Pressupostos
Generals de l’Estat del 2018, aplicat als 67 efectius de la taxa de reposició ascendeix a 3 places.
Vist l'acord de la Comissió de Personal Acadèmic de data 19 de novembre de 2018 pel qual s’informa favorablement
l’oferta d’ocupació pública addicional del 5% de la taxa de reposició de Personal Docent i Investigador per a l’any
2018, i s’eleva al Consell de Govern perquè exerceixi les seves competències.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
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 vicerector de Personal Acadèmic, el Consell de
Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER. Aprovar l’oferta d’ocupació pública addicional del 5% de la taxa de reposició de Personal Docent i
Investigador per a l’any 2018, de conformitat amb l’annex adjunt. [Document]
SEGON. Ordenar la seva publicació al Butlletí Oficial corresponent.
TERCER. Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l’execució i el seguiment d’aquests acords
Acord 112/2018, de 5 de desembre, del Consell de Govern
Vist l’acord del Consell de Govern de data 10 de juliol de 2018 mitjançant el qual es va aprovar l’oferta d’ocupació
pública del Personal d’Administració i Serveis de la UAB per a l’exercici de 2018.
Vist l’article 19.4 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018 estableix la
possibilitat d’ampliar l’oferta ordinària d’ocupació pública mitjançant l’ampliació d’un 5% de les places derivades de
la taxa de reposició ordinària.
Vista l’oferta d’ocupació pública de PAS ja autoritzada per aquest any 2018 i atès que en el seu moment no es va
sol·licitar aquesta ampliació, es proposa l’aprovació d’un 5% addicional de places en relació a l’oferta de 44 places
aprovada en data 10 de juliol de 2018.
Vist que la Comissió d’Economia i d’Organització en sessió celebrada el 21 de novembre de 2018 ha informat
favorablement la proposta d’ampliació de l’oferta pública d’ocupació addicional de la UAB per a l’exercici de 2018.
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Vist l'article 3, lletra d) del Reglament del Consell de Govern 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’ampliació de l’Oferta Pública d’Ocupació addicional del PAS 2018, segons document
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 113/2018, de 5 de desembre, del Consell de Govern
Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat de supressió de títols de màster universitari
que ha estat presentades pels centres corresponents.
Vist el que disposa la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei Orgànica
4/2007, de 12 d’abril, així com la resta de normes d’aplicació general.
Vist el que disposa el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments
universitaris oficials.
Vist l’article 26 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb
el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011 i les seves posteriors
modificacions, sobre la creació i modificació de títols de màster universitari.
Vist l’article 12.4.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 7 de novembre 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 supressió d’ensenyaments i títols de segon cicle.
Atès que la proposta de supressió del títol de grau propi va ser informada favorablement a la sessió de la Comissió
d’Afers Acadèmics de 20 de novembre de 2018.
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 l’extinció dels títols de màster universitaris següents:
-

Enginyeria Informàtica / Computer Engineering
Tècniques Avançades d’Intervenció en Fisioteràpia

SEGON. - Elevar l'aprovació de l’extinció dels títols de màster universitari 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.
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Acord 114/2018, de 5 de desembre, del Consell de Govern
Vista la petició de creació d’un títol de diploma de postgrau que ha estat presentada a l'Escola de Postgrau, i després
de revisada la documentació justificativa corresponent que acredita que la proposta reuneix els requisits exigits per
la UAB per a l’aprovació d'aquest tipus de títol.
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 7 de novembre 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 la proposta de creació del títol de màster propi que es presenta va ser informada favorablement a la sessió
de la Comissió d’Afers Acadèmics de 20 de novembre 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 del títol de diploma de postgrau següent:
-

Diploma de Postgrau en Protecció de Dades

SEGON.- Elevar la creació de títol de diploma de postgrau al Consell Social per tal que exerceixi les seves
competències.
TERCER.- Encarregar a la directora de l’Escola de Postgrau i de la Formació Contínua l'execució i el seguiment dels
acords primer a tercer.
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 115/2018, de 5 de desembre, del Consell de Govern
Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat, de modificació de la normativa acadèmica
de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Real Decret 1393/2007, de 29 d’octubre.
Atesa la necessitat, indicada per les diverses comissions d’acreditació que han avaluat les titulacions de la UAB, de
que les guies docents de les assignatures de la UAB estiguin en català, castellà i anglès.
Vista la necessitat d’actualitzar l’article 114 del Títol IV – Avaluació- del Text Refós de la Normativa acadèmica de la
UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre.
Vist l’article 12.4.b) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 7 de novembre 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 disposicions normatives en matèria acadèmica d’estudis de primer cicle, segon
cicle i formació permanent.
Atès que la proposta de modificació de la normativa acadèmica de la UAB abans esmentada va ser informada
favorablement a la sessió de la Comissió d’Afers Acadèmics de 20 de novembre 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 modificació de l’article 114 del Text Refós de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als
estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, en els termes que
s’annexen. [Document]
SEGON.- Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment d'aquests acords.
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius, garantint la seva difusió.
Acord 116/2018, de 5 de desembre, del Consell de Govern
Vist l’article 2 apartat 3 del Reial Decret 1086/1989, de 28 d’agost, sobre retribucions del professorat universitari
que regula el complement per l’exercici de càrrecs acadèmics.
Vist el Decret 405/2006, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les retribucions addicionals del personal docent i
investigador funcionari i contractat de les universitats públiques de Catalunya.
Vist que en data 5 de març de 2014 el Consell de Govern va aprovar la Normativa en Matèria de càrrecs acadèmics
de direcció i de gestió de la UAB i que va ser modificada per acords de Consell de Govern de 12 de juny de 2014,
de 19 de març de 2015 i 16 de març de 2016.
Vista la necessitat d’adaptar la normativa vigent pel que fa a la regulació continguda els articles 8 i 10 relatius al
reconeixement de temps de docència per ocupació de càrrecs de direcció i de gestió i al finançament dels esmentats
càrrecs.
Vist l'article 3, lletra d) del Reglament del Consell de Govern pel que fa a la seva competència en matèria de regulació
dels assumptes objecte de la seva competència en matèria de planificació d'ensenyaments, ordenació acadèmica,
planificació i seguiment econòmic i pressupostari, directrius generals sobre organització de l'administració
universitària i dels recursos humans.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a proposta del vicerector de Personal Acadèmic, el Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMERA. Aprovar la modificació de la Normativa en matèria de càrrecs acadèmics de gestió i de direcció de la
UAB, que s'annexa. [Document]
SEGONA. Encarregar el vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d'aquests acords.
Acord 117/2018, de 5 de desembre, del Consell de Govern
Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat de transformar el Servei Cientificotècnic
Servei de Tractament de la Parla i el So (STPS) en Servei Docent de la UAB.
Atès que a la sessió de la Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes Estratègics de 4 de desembre de
2017 es va aprovar el nou catàleg de Serveis Cientificotècnics, i es va acordar proposar la transformació del servei
anteriorment esmentat en Servei Docent de la UAB, informant a la Comissió d’Afers Acadèmics perquè exercís les
seves competències.
Vists els articles 38 i següents dels Estatuts de la UAB, pel que fa a la creació, tipologia i funcions dels Serveis
universitaris.
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Vist l’article 43 del Text Refós de la Normativa de la Universitat Autònoma de Barcelona en Matèria d’Investigació,
que estableix que a la Comissió del Consell de Govern competent en la matèria li correspon d’elevar les propostes
de creació dels serveis al Consell de Govern.
Vist l’article 58 del Text Refós de la Normativa de la Universitat Autònoma de Barcelona en Matèria d’Investigació,
pel que fa a la dependència funcional dels Serveis Docents del deganat de la Facultat al que estigui adscrit.
Vist l’informe del Gabinet Jurídic de 15 de febrer de 2012, pel qual es conclou que la competència per crear un
Servei Docent correspon al Consell de Govern a proposta de l’actual Comissió d’Afers Acadèmics.
Vist l'article 12.4 e) 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 7 de novembre de 2018, pel que fa a les
competències de la Comissió d'Afers Acadèmics.
Atès que la proposta de transformació de Servei Cientificotècnic en Servei Docent de la UAB abans esmentades va
ser informada favorablement a la sessió de la Comissió d’Afers Acadèmics de 20 de novembre de 2018.
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 transformació del següent Servei Cientificotècnic en Servei Docent:
-

Servei de Tractament de la Parla i el So (STPS), amb dependència funcional de la Facultat de Filosofia i
Lletres

SEGON.- Adaptar el Reglament del Servei de Tractament de la Parla i el So (STPS) com a Servei Docent.
TERCER.- Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat
acords.

l'execució i el seguiment d'aquests

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, garantint la seva difusió.
Acord 118/2018, de 5 de desembre, del Consell de Govern
Atès que la UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA (UAB) i la FUNDACIÓ INSTITUT DE RECERCA DE L’HOSPITAL
DE LA SANTA CREU I SANT PAU (IRHSCSP) són titulars dels següents materials: CRSPR/CAS9 mediated- EDC4
knockout HEK293T cell line; EDC4 knockout HEK293T cell line genetically corrected with lentiviral vectors expressing
wildtype EDC4Cdna.
Atès que en data 27 de juliol de 2018 la UAB i IRHSCSP, com a llicenciants, i APPLIED BIOLOGICAL MATERIALS,
INC., com a llicenciatària, van formalitzar un contracte en virtut del qual la UAB i IRHSCSP van atorgar una llicència
no-exclusiva dels esmentats materials, per comercialitzar-los amb finalitats de recerca, pel període de 10 anys a
canvi d’un cànon consistent en una retribució variable (15% de les vendes netes realitzades per l’empresa
llicenciatària)
Vist l’informe d’idoneïtat econòmica lliurat pel cap de l’oficina de valorització i patents de data 18 de juliol de 2018.
Atès que l’article 89.k) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, 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’.
Atès que els articles 204.1 i 206.2.c) dels Estatuts de la UAB qualifiquen els drets de propietat immaterial de la UAB
com a béns patrimonials que configuren el patrimoni de la Universitat.
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Atès que l’article 64.q) del Estatuts de la UAB estableix com a competència del Consell de Govern proposar al Consell
Social el procediment d’alienació de béns patrimonials.
Atès l’article 55.3.g) i h) de la Llei 2/2011, de 4 de març, d’economia sostenible estableix que la transmissió de drets
sobre patents, ja sigui cessió de la titularitat de la mateixa, ja sigui concessió de llicències d’explotació sobre las
mateixes, poden ésser adjudicades de forma directa quan la peculiaritat o la naturalesa i característiques del dret o
de la transmissió, com els casos de les llicències de ple dret.
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.- Prendre coneixement del contracte de llicència dels materials (CRSPR/CAS9 mediated- EDC4 knockout
HEK293T cell line; EDC4 knockout HEK293T cell line genetically corrected with lentiviral vectors expressing wildtype
EDC4Cdna) formalitzat entre la UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA i la la FUNDACIÓ INSTITUT DE RECERCA
DE L’HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU, com a llicenciants i APPLIED BIOLOGICAL MATERIALS, INC, com
a llicenciatària, en data 27 de juliol de 2018, en virtut del qual la UAB i IRHSCSP atorguin una llicència no-exclusiva
del esmentats materials, per comercialitzar-los en finalitats de recerca, pel període de 10 anys a canvi d’un cànon
consistent en una retribució variable (15% de les vendes netes realitzades per l’empresa llicenciatària) i ratificar la
seva signatura.
SEGON.- Elevar l’anterior acord al Consell Social perquè exerceixi les seves competències.
TERCER.- Encarregar al vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment de l'acord primer.
QUART.- Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries
per a fer-los efectius.
Acord 119/2018, de 5 de desembre, del Consell de Govern
Vist l’acord del Consell de Govern del dia 7 de novembre de 2018 pel qual es crea la Comissió de Qualitat de la UAB,
la qual té competències sobre la promoció i garantia de la qualitat i de la millora contínua en tots els àmbits de la
Universitat: docència, recerca i gestió, i que està formada pels membres següents: La rectora o el rector de la UAB,
que presideix la Comissió, la vicerectora o el vicerector responsable de programació acadèmica, que és el/la
vicepresident/a, la vicerectora o el vicerector responsable de projectes Estratègics, la vicerectora o el vicerector
responsable de recerca, la o el gerent, la o el vicegerent responsable d’Organització, la o el vicegerent responsable
d’Ordenació Acadèmica, la o el vicegerent responsable de Recerca, cinc deganes, degans, directores o directors
d’escola (un per cada branca de coneixement: ciències experimentals i tecnologies, ciències de la salut, ciències
humanes, i dos per l’àmbit de les ciències socials), quatre directors o directores de departament (un per cada branca
de coneixement: ciències experimentals i tecnologies, ciències socials, humanitats, ciències de la salut), una
directora o un director d’Institut, una o un representant del Consell Social, una professora o un professor del sector
B que sigui membre del Claustre, una o un representant del personal d’administració i serveis que formi part del
Claustre, dos representants de l’alumnat designats pel Consell d’estudiants de la UAB.
Per tal de constituir l’esmentada Comissió de Qualitat de la UAB cal procedir a l’elecció pel Consell de Govern la
persona representant del professorat del sector B, i de la personal representant del personal d’administració i serveis,
ambdós membres del Claustre, així com aprovar la proposta del Consell d’Estudiants de la UAB dels representants
dels estudiants en aquesta Comissió.
Vist que s’ha obert el termini de presentació de candidatures fins a les 9.00 hores del dia 4 de desembre de 2018.
Per tal que els membres del Consell de Govern puguin conèixer les candidatures presentades, s’ha habilitat una
pàgina de consulta.
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
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PRIMER.- Escollir Sarai Sabaté Diaz, representant del personal d’aministració i serveis, membre de la Comissió de
Qualitat de la UAB.
SEGON.- Comunicar el resultat de la votació a les persones que resultin escollides.
TERCER.- Publicar el resultat de la votació a la Intranet de la UAB
Acord 120/2018, de 5 de desembre, del Consell de Govern
Vist l’informe de la Fundació Parc de Recerca UAB (PRUAB) tramès per la mateixa Fundació.
Atès que, per tal de donar compliment a l’obligació del Parc de Recerca UAB de retre comptes davant la UAB, es
presenta al Consell de Govern la memòria corresponent.
Ates que 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 per la qual cosa ha d’estar assabentat de les activitats de les entitats
instrumentals creades per la Universitat.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector d’Innovació i de Projectes Estratègics
el Consell de Govern ha adoptat el següent
ACORD
Donar-se per assabentat de l’informe de la Fundació Parc de Recerca UAB.
Acord 121/2018, de 5 de desembre, del Consell de Govern
Vista la proposta d’acord de la Mesa d’Universitats sobre els increments retributius per al personal de les universitats
públiques de Catalunya corresponents a l’exercici de 2018 de data 6 de novembre de 2018.
Vist l’Acord de la Comissió Negociadora de PAS Laboral de les universitats públiques de Catalunya sobre els
increments retributius corresponents a l’exercici de 2018 de data 6 de novembre de 2018.
Vist l’Acord de la Comissió Negociadora del PDI Laboral de les Universitat Públiques de Catalunya sobre els
increments retributius corresponents a l’exercici de 2018 de data 6 de novembre de 2018.
Vist l’article 1.5 del Decret-Llei 5/2018, de 16 d’octubre, sobre l’increment retributiu per al 2018 i el regim de millores
de la prestació econòmica d’incapacitat temporal aplicable al personal del sector públic pel que fa a l’autorització
d’un increment retributiu addicional del 0,2% de la massa salarial la destinació del qual es concretarà en els àmbits
de negociació respectius, que podrà preveure, entre d'altres mesures, la implantació de plans i projectes de millora
de la productivitat o eficiència, la revisió de complements específics, l'homologació de complements de destinació o
l'aportació a plans de pensions.
Atès que l’article 38.3 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic estableix que els acords
i els pactes adoptats en el si de les Meses de Negociació entre els representants de les administracions públiques i
la representació de les organitzacions sindicals per a la determinació de les condicions de treball han de ser aprovats
de manera expressa i formal pels òrgans de govern de l’administració.
Vist l'article 3, lletra w) del Reglament de Consell de Govern pel que fa a les competències del Consell de Govern
que li atribueixen la legislació vigent, els Estatuts i la normativa de desenvolupament.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del gerent, el Consell de Govern ha adoptat els
següents
ACORDS:
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PRIMER.- Aprovar els acords de data 6 de novembre de 2018 en el marc de la Mesa d’Universitats, la Comissió
Negociadora de PAS Laboral i la Comissió Negociadora del PDI Laboral de les Universitats Públiques de Catalunya
sobre els increments retributius per al personal de les universitats públiques de Catalunya corresponents a l’exercici
del 2018, que s’adjunten com a annex. [Document]
SEGON.- Comunicar el present acords al gerent per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los
efectius.

I.5. Comissions del Consell de Govern
I.5.1. Comissió de Doctorat
[tornar a l’índex]

Punt 1. provació de l’acta de la sessió anterior.
Acord 011/2018, de 10 de desembre de 2018 , Comissió de Doctorat

ACORDS
Aprovar l'acta de la sessió de 15 de juny de 2018

Punt 4. Modificació de memòries de programes de doctorat
Acord 012/2018, de 10 de desembre de 2018 , Comissió de Doctorat
Vista la proposta del vicerector de Recerca i de Transferència de modificació de memòries de programes de doctorat
presentades pels òrgans competents.
Atesa la necessitat de modificar les memòries dels programes de doctorat que es presenten per tal d’adequar-les a
les necessitats actuals.
Vist el Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, que regula els ensenyaments oficials de doctorat, que estableix les
directrius per a la verificació, seguiment i renovació dels programes de doctorat.
Vist l'article 14.2.a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 3 de maig de 2018, pel que fa a les
competències de la Comissió de Doctorat, que estableix que li correspon aprovar la documentació per a la verificació
i acreditació dels estudis de doctorat i informar-ne al Consell Social, així com aprovar les modificacions derivades de
la seva aplicació.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la modificació de memòries del programa de doctorat
següents:
•
Antropologia Social i Cultural
•
Bioquímica, Biologia Molecular i Biomedicina
•
Ciència de Materials
•
Ecologia Terrestre
•
Economia Aplicada
•
Historia Comparada, Política i Social
•
Informàtica
•
Matemàtiques
•
Traducció i Estudis Interculturals
SEGON.- Encarregar al vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment d’aquests acords.
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.
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Punt 5. Aprovació d’autoinformes d’acreditació
Acord 013/2018, de 10 de desembre de 2018 , Comissió de Doctorat
Vista la proposta del vicerector de Recerca i de Transferència, d’aprovació dels autoinforme per al procés
d’acreditació de les titulacions dels centres.
Atès que per a dur a terme aquest procés es requereix l’elaboració d’un autoinforme per part del centre a acreditar,
i atès que tal com s’estableix en el procés definit per l’AQU, forma part de la documentació que s’ha de lliurar i que
s’avalua per part d’una comissió externa, amb l’objectiu d’obtenir l’informe definitiu d’acreditació favorable que
permeti la continuïtat de la impartició de les titulacions.
Vist l’article 27 bis del Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments
universitaris oficials, que regula la renovació de l’acreditació dels títols universitaris oficials.
Vist l'article 14 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB,
segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 3 de maig de 2018, pel que fa a les competències
de la Comissió de Doctorat.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
PRIMER.- Aprovar els autoinformes d’acreditació dels Programes de Doctorat següents:
•
Demografia
•
Geografia
•
Informàtica
SEGON.- Encarregar al vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment de l’acord primer.
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica per tal que porti a terme les mesures
necessàries per fer-los efectius.

Punt 6. Concessió de premis extraordinaris de doctorat
Acord 014/2018, de 10 de desembre de 2018 , Comissió de Doctorat
Vistes les propostes d’atorgament de premis extraordinaris de doctorat presentades pels centres corresponents.
Vist l'article 379 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb
el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011 i les seves posteriors
modificacions, segons el qual, es poden concedir cada curs acadèmic premis extraordinaris de doctorat en funció de
la vàlua científica de les tesis defensades.
Vist l'article 14.2.b de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 3 de maig de 2018, pel que fa a les
competències de la Comissió de Doctorat, que estableix que li correspon aprovar la concessió dels premis
extraordinaris d’estudis de doctorat.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
PRIMER.- Atorgar, per delegació del Consell de Govern, els premis extraordinaris de doctorat.[Document]
SEGON.- Encarregar al Vicerector de Recerca i de Transferència i el seguiment d’aquests acords.
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.

I.5.2. Comissió d’Investigació
[tornar a l’índex]
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Punt 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
Acord 032/2018, de 10 de desembre de 2018 , Comissió d'Investigació

ACORDS
Aprovar l'acta de la sessió de 25 d'octubre de 2018.

Punt 3. Resolució de la convocatòria de reassignació de places TSR.
Acord 033/2018, de 10 de desembre de 2018 , Comissió d'Investigació
Atès que per acord de la Comissió d’Investigació de data 25 d’octubre de 2018 es va aprovar els criteris de
priorització de places de programa de tècnics de suport a la recerca (TSR) de la UAB en els termes del document 1.
Atès que un cop substanciat el procediment s’eleva a la Comissió d’Investigació la següent llista prioritzada de
sol·licituds (document 2).
Vist l'article 16.1 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 14 de juliol de 2016, pel que fa a les
competències de la Comissió d’Investigació, que estableix que li correspon aprovar i resoldre les convocatòries
d’ajuts de recerca i els assumptes derivats de l’aplicació de les normatives aprovades en matèria d’investigació pel
Consell de Govern.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
PRIMER.- Aprovar la llista prioritzada de places del programa de tècnics de suport a la recerca (TSR) de la UAB.
[Document]
SEGON.- Encarregar el vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment d’aquests acords.
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries
per a fer-los efectius.

Punt 4. Convocatòria d’estades breus del personal investigador en formació.
Acord 034/2018, de 10 de desembre de 2018 , Comissió d'Investigació
Vista la proposta del vicerector de Recerca i de Transferència
Atès que l’Equip de Govern ha considerat l’oportunitat de mantenir la Convocatòria d’ajuts per a estades de curta
durada a l’estranger per als becaris i les becàries de les convocatòries PIF UAB
Vistes les bases de l’esmentada convocatòria establertes al document 1.
Vist l’article 16.1.a) de la normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons redacció de 14 de juliol de 2016, en virtut de les quals correspon a la Comissió d’Investigació aprovar
i resoldre les convocatòries d’ajuts de recerca.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
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ACORDS
PRIMER.- Aprovar la Convocatòria d’ajuts per a estades de curta durada a l’estranger per a l’any 2019 per als
investigadors en formació de les convocatòries PIF UAB. [Document]
SEGON.- Encarregar al vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment d’aquests acords.
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.

Punt 5. Afers de tràmit.
Acord 035/2018, de 10 de desembre de 2018 , Comissió d'Investigació
ACORDS
S'acorda adscriure l’activitat de recerca del doctor Alex Peralvarez Marin de la següent manera:
Percentatge adscripció
Departament / Institut d’adscripció
50%
Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular
50%
Institut de Neurociències

I.5.6. Comissió de Personal Acadèmic
[tornar a l’índex]

Punt 1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
Acord 083/2018, de 13 de desembre de 2018, Comissió de Personal Acadèmic

ACORDS
Aprovar l'acta de la sessió de 19 de novembre de 2018.

Punt 3. Debat i si escau aprovació del criteri a seguir amb les places de lector que queden desertes
després del concurs.
Acord 084/2018, de 13 de desembre de 2018 , Comissió de Personal Acadèmic
Vist el Programa Serra Húnter, segons l’acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 16 de maig de 2017,
pel qual s’aprova el Pla Serra Húnter per al període 2016-2020 i es concreten les seves característiques en el conveni
marc Serra Húnter de data 1 d’octubre de 2017 del Departament d’Empresa i Coneixement i les universitats
públiques catalanes per al desenvolupament del Pla Serra Húnter.
Atès que és necessari establir uns criteris a aplicar amb les places de lector que la UAB convoca dins del programa
Serra Húnter que queden desertes després del concurs.
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.
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ACORDS
Primer. Aprovar els criteris a aplicar amb les places de lector que la UAB convoca dins del programa Serra Húnter
que queden desertes després del concurs. [Document]
Segon.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d’aquests acords.

Punt 5. Convocatòria de concursos per a la contractació de Personal Investigador postdoctoral per al
curs 2018-2019 (Annex desembre 2018).
Acord 085/2018, de 13 de desembre de 2018 , Comissió de Personal Acadèmic
Vistes les previsions de la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació que regula el marc
per al foment de la investigació científica i tècnica i els seus instruments de coordinació general, amb la finalitat de
contribuir a la generació difusió i transferència del coneixement i a la promoció de la investigació, el
desenvolupament experimental i la innovació com a elements sobre els quals ha d’edificar-se el desenvolupament
econòmic sostenible i el benestar social.
Vistos els articles 20 i següents de la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació que regulen
les modalitats de contracte de treballat específic del personal investigador entre els que es troben els contractes
predoctorals i els contractes d’accés al Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació.
Vistos els articles 138, 142 i 145 dels Estatuts de la UAB que regulen la tipologia i provisió de places de personal
docent i investigador.
Vist l’article 54 i següents del Reglament de Personal Acadèmic aprovat per acord del Consell de Govern de la
Universitat Autònoma de Barcelona de 17 de novembre de 2010 i modificada en diverses ocasions i la darrera el 13
de desembre del 2017.
Vist l’article 45 i següents de la Llei d’Universitats de Catalunya que regulen els requisits del professorat contractat.
Vistos els articles 16 i 17 del conveni col·lectiu per al personal docent i investigador de les universitats públiques
catalanes de 21 de desembre de 2006, publicat en el DOGC de 14 de febrer de 2007.
Vist l'article 18 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB,
segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a les competències
de la Comissió de Personal Acadèmic.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
Primer.- Aprovar la Convocatòria de concursos per a la contractació de Personal Investigador postdoctoral per el
curs 2018-2019 (Annex desembre 2018).[Document]
Segon.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d’aquests acords.

Punt 6. Convocatòria de concurs d'una plaça d'associat A33 pel departament de Pediatria, Obstetrícia i
Ginecologia i Medicina Preventiva i Salut Pública.
Acord 086/2018, de 13 de desembre de 2018 , Comissió de Personal Acadèmic
Vist l’article 53 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats (LOU) i la Llei Orgànica 4/2007, de 12
d’abril, que modifica la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats (LOMLOU).
Vistos els articles 138, 142 i 145 dels Estatuts de la UAB que regulen la tipologia i provisió de places de personal
docent i investigador.
Vist l’article 54 i següents del Reglament de Personal Acadèmic aprovat per acord del Consell de Govern de la
Universitat Autònoma de Barcelona de 17 de novembre de 2010 i modificada en diverses ocasions i la darrera el 13
de desembre del 2017.

Butlletí Oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona

BOUAB Núm. 168 - Desembre / 2018

pàg. 36

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 concurs d’una plaça d’associat A33 pel departament de Pediatria, Obstetrícia i
Ginecologia i Medicina Preventiva i Salut Pública.[Document]
Segon.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d’aquests acords.

Punt 7. Afers de tràmit: Nomenaments de col·laboradors del mes de novembre de 2018.
Acord 087/2018, de 13 de desembre 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.- Donar-se per assabentats del reconeixement com a col·laboradors docents durant el mes de novembre de
2018 en les diverses modalitats previstes al Reglament de Personal Acadèmic. [Document]
Segon.- Encarregar al vicerector Personal Acadèmic l’execució i el seguiment d’aquests acords.
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Circulars, instruccions
i altres resolucions d’àmbit general

II.1. Instruccions
[tornar a l’índex]

Instrucció 4/2018 sobre les bestretes de les nòmines del personal de la Universitat Autònoma de Barcelona
[Document]
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III. Convenis
institucionals
III.1. Marc de col·laboració
[tornar a l’índex]

Convenio de colaboración general de 27 de abril de 2018 entre la Universitat Autònoma de Barcelona y la

Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) (Guayaquil, Equador - Ecuador).
Cooperation Agreement of 27th of november 2018 between the Universitat Autònoma de Barcelona and

Masaryk university, Faculty of Science, Brno,Czech Republic (Republica Checa - República Txeca.
Convenio de colaboración general de 29 de noviembre de 2018 entre la Universitat Autònoma de Barcelona
y la Universidad Autónoma Tlaxcala (México) (Mèxic).
Cooperation Agreement of 10th of desember 2018 between the Universitat Autònoma de Barcelona and

Aydin

Adnan Menderes University (Turquia / Turkey).
Cooperation Agreement of 14th of desember 2018 between the Universitat Autònoma de Barcelona and

The

George Washington University (Estados Unidos de América-Estats Units d’Amèrica).
Convenio de colaboración general de 19 de desembre de 2018 entre la Universitat Autònoma de Barcelona y
la Universidad de Panamá.
Cooperation Agreement of 20th of desember 2018 between the Universitat Autònoma de Barcelona and

Divisional Centre USA (Estados Unidos de América-Estats Units d’Amèrica).
III.2. Específics
[tornar a l’índex]

Addenda de 3 de maig de 2018 al conveni de 3 de maig de 2013 entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la
Fundació Hospital Universitari Vall d'Hebron - Institut de Recerca, d'adscripció de la Fundació Hospital Universitari
Vall Hebron-Institut de Recerca (VHIR) a la UAB com a Institut Universitari.
Conveni de 15 de maig de 2018 entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la Fundació Privada Institut
d'Investigació Oncològica de Vall d'Hebron en aspectes acadèmics al voltant del Màster en Internet dels Objectes
per a Salut Digital.
Addenda 3ª de 8 de juny de 2018 al conveni de 15 de juliol de 2015 entre la Universitat Autònoma de Barcelona
i la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona per a l'adscripció de l'Escola FUAB (FUAB-Formació).
Addenda 1ª de 5 de juliol de 2018 al conveni de 10 de juny de 2013 entre la Universitat Autònoma de Barcelona
i la Universitat Pompeu Fabra, per a la realització conjunta del Màster Universitari en Salut Pública.
Annex de modificació al conveni de 6 de juliol de 2018 entre la Universitat Autònoma de Barcelona i l'Institut
Joan Lluís Vives per a la promoció i organització de la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat.
Conveni de 6 d’agost de 2018 de col·laboració docent entre la Universitat Autònoma de Barcelona i Vincenzo
Cirigliano per als cursos acadèmics 2018-2019, 2019-2020 i 2020-2021.
Conveni de 14 de setembre de 2018 entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la Fundació del Gran Teatre
del Liceu (Temporada 2018-19).
Conveni de 15 de setembre de 2018 entre la Universitat Autònoma de Barcelona i el Centro Nacional de
Experimentación de Tecnologías de Hidrógeno y Pilas de Combustible-2018.
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Conveni de 15 de setembre de 2018 entre la Universitat Autònoma de Barcelona i Aeris Tecnologías Ambientales,
S.L per al reconeixement d'Investigadors Vinculats (IVU's) - Curs 2018-19 (N. Puy).
Addenda 3ª de 19 de setembre de 2018 al conveni de 14 d’octubre de 2014 entre la Universitat Autònoma de
Barcelona i Miguel Torres S.A.
Conveni de 27 de setembre de 2018 entre la Universitat Autònoma de Barcelona i Vila Universitària, S.L
a la cessió de la gestió de les càmeres de videovigilància de la Plaça Cívica.

per

Addenda de 30 de setembre de 2018 al conveni de 21 de gener de 2014 entre la Universitat Autònoma de
Barcelona i el Centre Internacional de Música Antiga per al reconeixement d'investigadors vinculats (IVU's) (S.
Grau).
Convenio de 1 de octubre de 2018 entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universidad Nacional
Autónoma de Nicaragua para la compra de material audiovisual, informático y software en el marco del Proyecto
FSXXXIV-05 de la Fundació Autònoma Solidària.
Conveni de 16 d’octubre de 2018 de col·laboració docent entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la Fundació
IrsiCaixa per al curs 2018-19 (C. Gálvez).
Conveni de 22 d’octubre de 2018 de col·laboració docent entre la Universitat Autònoma de Barcelona el Centre
de Recerca en Agrigenòmica per al curs 2018-19 (M. Ferreira).
Addenda de 24 d’octubre de 2018 al conveni de d’11 de maig de 2015 entre la Universitat Autònoma de
Barcelona, la Fundació UAB, la Fundació Salut i Envelliment UAB i l'extingida Serveis de Turisme i d'Hosteleria
Campus SA.
Addenda de 25 d’octubre de 2018 al conveni de 24 d’abril de 2018 entre la Universitat Autònoma de Barcelona
i l'Ajuntament de Santa Perpetua de Mogoda per a l'acreditació del nivell de domini d'idiomes.
Anexo de 28 de octubre de 2018 al acuerdo de colaboración de 27 de octubre de 2017 entre la Universitat
Autònoma de Barcelona y Wolters Kluwer.
Conveni de 29 d’octubre de 2018 entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra per
a l'organització de la 24a edició del MINIPUT (a celebrar l'1 de desembre de 2018).
Conveni de 5 de novembre de 2018 entre la Universitat Autònoma de Barcelona i LGAI Technological Center
(Applus+) en aspectes acadèmics al voltant del Màster en Internet dels Objectes per a Salut Digital.
Conveni de 5 de novembre de 2018 entre la Universitat Autònoma de Barcelona i Farmaoffice.
Prorroga d’11 de novembre de 2018 al conveni de 24 de juliol de 2017 entre la Universitat Autònoma de
Barcelona i la Universitat de les Illes Balears de col·laboració en matèria dels Estudis de l'Anatomia Humana per al
curs 2018-2019.
Memorandum of understanding of 15th of november 2018 between the Universitat Autònoma de Barcelona
and the Commissariat à l'Énergie Atomique et aux Énergies Alternatives (stage J. Muñoz).
Conveni de 15 de novembre de 2018 entre la Universitat Autònoma de Barcelona i el Seminari Permanent de
Ciències Naturals (SPCN) per organitzar activitats de formació de professorat de l'àmbit de les ciències (curs 20182019).
Contracte de comodat d’art de 21 de novembre de 2018 subscrit entre la Universitat Autònoma de Barcelona
i el Sr.Isidre Manils de Andrés.(l’obra “Faz”).
Contracte de comodat d’art de 21 de novembre de 2018 subscrit entre la Universitat Autònoma de Barcelona
i el Sr.Isidre Manils de Andrés.(les obres: Faz núm 10. Orificios i Faz núm 6. Bultos).
Conveni de 26 de novembre de 2018 entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la Fundació Presme (Pro
Educació i Salut Mental) per a l'organització del curs "Comprendre i incloure als alumnes amb Trastorn de l'Espectre
Autista en els espais educatius. Propostes i estratègies".
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Conveni de 26 de novembre de 2018 entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la Fundació Universitat
Autònoma de Barcelona pel qual la FUAB fa una aportació a la UAB durant l'any 2018 per a col·laborar en el
finançament d'activitats docents, de recerca i de prestació de serveis.
Conveni de 30 de novembre de 2018 entre la Universitat Autònoma de Barcelona, l'Ajuntament de Castellar del
Vallès i la Fundació Autònoma Solidària relatiu al Programa d'Acollida de persones en cerca de refugi a la UAB.
Annex al conveni de 30 de novembre de 2018 entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la Fundació UAB
per a la participació del professorat de la UAB a la FUAB i la gestió dels espais UAB en el marc de l'activitat de
l'Escola FUAB-formació (FUABf).
Conveni de 5 de desembre de 2018 entre la Universitat Autònoma de Barcelona i VADECITY, SL
implementació del projecte "Smart Biking" - Xarxa d'aparcaments segurs al Campus de la UAB.

per a la

Conveni de 5 de desembre de 2018 entre la Universitat Autònoma de Barcelona i el Centre de Visió per
Computador (CVC), per al recompte de les persones assistents a la Festa Major de la UAB el 8 de novembre de
2018.
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IV. Nomenaments
i cessaments
IV.1. Equip de govern i equip de suport
[tornar a l’índex]

IV.1.1. Nomenaments
Resolució de la rectora, de 5 de desembre de 2018, per la qual designa el doctor Carles Gispert Pellicer,
vicerector d’Economia i de Campus, com a suplent del vicerector de Personal d’Administració i Serveis durant el
període de la seva absència del 6 al 17 de desembre de 2018, ambdós inclosos.
Resolució de la rectora, d’11 de desembre de 2018, per la qual designa el vicerector d’Innovació i de Projectes
Estratègics, doctor Francisco Javier Lafuente Sancho, rector suplent per al dia 13 de desembre de 2018.
Resolució del vicerector d’Economia i de Campus, suplent del vicerector de Personal d’Administració i
Serveis per resolució de data 5 de desembre de 2018, de 13 de desembre de 2018, per la qual designa la
senyora Olga Lanau Rami, vicegerent de Persones i d’Organització, com a suplent en la presidència del Comitè de
Seguretat i Salut de la Universitat Autònoma de Barcelona que tindrà lloc el dia 17 de desembre de 2018.
Resolució de la rectora, de 20 de desembre de 2018, per la qual nomena la senyora Maria Prats Ferret directora
de l’Observatori per a la Igualtat.

IV.1.2. Cessaments
Resolució de la rectora, de 20 de desembre de 2018, per la qual la senyora Juana Gallego Ayala cessa, a petició
pròpia, com a directora de l’Observatori per a la Igualtat.

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

IV.2.1. Nomenaments
Resolució de la rectora, d’11 de desembre de 2018, per la qual nomena el senyor Ángel Lizana Tutusaus
sotscoordinador del Grau de Física de la Facultat de Ciències, amb efectes del dia 1 d’octubre de 2018.
Resolució de la rectora, d’11 de desembre de 2018, per la qual nomena el senyor Ernest Marco Urrea
coordinador adjunt del Grau en Ciències Ambientals de la Facultat de Ciències, amb efectes del dia 1 d’octubre de
2018.
Resolució per delegació de la rectora, de 4 de desembre de 2018, per la qual es nomena el senyor Jordi
Perdiguero García sotscoordinador del Màster en Recerca Aplicada en Economia i Empresa (MAREB) de la Facultat
d’Economia i Empresa, amb efectes del dia 25 d’octubre de 2018.
Resolució per delegació de la rectora, de 4 de desembre de 2018, per la qual es nomena la senyora Carmen
Sarasúa García representant de les Polítiques d’Igualtat de la UAB a la Facultat d’Economia i Empresa, amb efectes
del dia 13 de setembre de 2018.
Resolució per delegació de la rectora, de 4 de desembre de 2018, per la qual es nomena el senyor David
Urbano Pulido coordinador del Mínor en Emprenedoria i Innovació Social de la Facultat d’Economia i Empresa, amb
efectes del dia 13 de setembre de 2018.
Resolució per delegació de la rectora, de 10 de desembre de 2018, per la qual es nomena la senyora Consol
Torreguitart Mirada coordinadora de la Comissió d’Usuaris de la Biblioteca Universitària de Sabadell de la Facultat
d’Economia i Empresa, amb efectes del dia 13 de setembre de 2018.
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IV.2.2. Cessaments
Resolució de la rectora, d’11 de desembre de 2018, per la qual el senyor Daniel Campos Moreno cessa com a
coordinador d’Estudis adjunt 1 del Grau en Ciències Ambientals de la Facultat de Ciències, amb efectes 30 de
setembre de 2018.
Resolució per delegació de la rectora, de 4 de desembre de 2018, per la qual el senyor Àlex Rialp Criado
cessa com a sotscoordinador d’Estudis del Màster en Recerca Aplicada en Economia i Empresa (MAREB) de la Facultat
d’Economia i Empresa, amb efectes 24 d’octubre de 2018.
Resolució per delegació de la rectora, de 4 de desembre de 2018, per la qual el senyor Stefan Felix Van
Hemmen Almazor cessa com a coordinador d’Intercanvis dels Estudiants del Grau d’Administració i Direcció
d’Empreses (ADE) i sotscoordinador del Màster en Recerca Aplicada en Economia i Empresa (MAREB) de la Facultat
d’Economia i Empresa, amb efectes 12 de setembre de 2018.

IV.3. Departaments
[tornar a l’índex]

IV.3.1. Nomenaments
Resolució de la rectora, d’11 de desembre de 2018, per la qual nomena el senyor Oriol Costa Fernández director
en funcions del Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques, amb efectes del dia 23 de novembre
de 2018.
Resolució de la rectora, de 21 de desembre de 2018, per la qual nomena el senyor Ferran Balada Nicolau
coordinador de la Unitat de Psicobiologia del Departament de Psicobiologia i de Metodologia de les Ciències de la
Salut, amb efectes del dia 1 de gener de 2019.
Resolució de la rectora, de 21 de desembre de 2018, per la qual nomena el senyor Eduardo Doval Diéguez
coordinador de la Unitat de Metodologia del Departament de Psicobiologia i de Metodologia de les Ciències de la
Salut, amb efectes del dia 1 de gener de 2019.
Resolució per delegació de la rectora, de 5 de desembre de 2018, per la qual es nomena el senyor Francesc
Serra Graells coordinador general del Programa de Doctorat en Enginyeria Electrònica i de Telecomunicació del
Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics, amb efectes del dia 1 de novembre de 2018.
Resolució per delegació de la rectora, de 10 de desembre de 2018, per la qual es nomena la senyora Helena
Kirchner Granell coordinadora de Doctorat del Departament de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana, amb
efectes del dia 1 de desembre de 2018.
Resolució per delegació de la rectora, de 19 de desembre de 2018, per la qual es nomena la senyora Maria
Luisa Van Wijk Adan coordinadora Erasmus Out del Departament de Filologia Anglesa i de Germanística, amb efectes
del dia 12 de setembre de 2018.

IV.3.2. Cessaments
Resolució de la rectora, d’11 de desembre de 2018, per la qual la senyora Claudia Cristina Jiménez Cortés
cessa com a secretària del Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques, amb efectes 23 de novembre
de 2018.
Resolució de la rectora, d’11 de desembre de 2018, per la qual la senyora Roser Martínez Quirante cessa com
a coordinadora de Tercer Cicle del Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques, amb efectes 23 de
novembre de 2018.
Resolució de la rectora, d’11 de desembre de 2018, per la qual el senyor Eduardo Rojo Torrecilla cessa, a
petició pròpia, com a director del Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques, amb efectes 23 de
novembre de 2018.

Butlletí Oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona

BOUAB Núm. 168 - Desembre / 2018

pàg. 43

Resolució de la rectora, d’11 de desembre de 2018, per la qual el senyor Xavier Solà Monells cessa com a
coordinador de Biblioteca del Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques, amb efectes 23 de
novembre de 2018.
Resolució de la rectora, d’11 de desembre de 2018, per la qual el senyor Daniel Vallès Muñío cessa com a
coordinador d’Estructures del Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques, amb efectes 23 de
novembre de 2018.
Resolució de la rectora, de 21 de desembre de 2018, per la qual la senyora Laura Aldavert Vera cessa com a
coordinadora de la Unitat de Psicobiologia del Departament de Psicobiologia i de Metodologia de les Ciències de la
Salut, amb efectes 31 de desembre de 2018.
Resolució de la rectora, de 21 de desembre de 2018, per la qual la senyora Mariona Portell Vidal cessa com a
coordinadora de la Unitat de Metodologia del Departament de Psicobiologia i de Metodologia de les Ciències de la
Salut, amb efectes 31 de desembre de 2018.
Resolució per delegació de la rectora, de 4 de desembre de 2018, per la qual la senyora Inés Macho Stadler
cessa com a coordinadora de Doctorat del Departament d’Economia i d’Història Econòmica, amb efectes 1 d’octubre
de 2018.

IV.4. Instituts universitaris
[tornar a l’índex]

IV.4.1. Nomenaments
Resolució de la rectora, de 27 de setembre de 2018, per la qual designa el doctor Ismael Iván Blanco Fillola,
secretari de l’Institut de Govern i Polítiques Públiques, com a suplent de la directora d’aquest Institut durant els
períodes de la seva absència.
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Convocatòries
i resolucions de places

V.1. Personal acadèmic i personal investigador en formació
[tornar a l’índex]

V.1.2. Resolucions
Resolució de la rectora i la gerent de l’Hospital del mar, de 15 de novembre de 2018, per la qual es nomena
el senyor Manuel Ramón Pera Román catedràtic d’Universitat del Departament de Cirurgia, a l’àrea de coneixement
de Cirurgia, de l’especialitat de Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu, amb destinació a l’Hospital del Mar (BOE
núm. 302, de 15 de desembre de 2018).
Resolució de la rectora i la gerent de l’Hospital del Mar, de 7 de desembre de 2018, per la qual nomenen
el senyor Ricardo Solà Lamoglia catedràtic d’Universitat, del Departament de Medicina, a l’àrea de coneixement de
Medicina, de l’especialitat de l’Aparell Digestiu, amb destinació a l’Hospital del Mar (BOE núm. 314, de 29 de
desembre de 2018).
Resolució de la rectora, de 7 de desembre de 2018, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de
professorat lector / Tenure-eligible lecturer en el marc del Pla Serra Húnter (DOGC núm. 7772, de 20 de desembre
de 2018):
Referència:
Nombre de places:
Categoria:
Departament:
Àmbit de Coneixement:
Adjudicació:

UAB-LE-545
1
Lector/a / Tenure-elegible lecturer
Pedagogia Sistemàtica i Social
Teoria i història de l’educació
Aida Urrea Monclús

Resolució de la rectora i la gerent de l’Hospital del Mar, de 10 de desembre de 2018, per la qual es fa
pública l’adjudicació d’una plaça de professorat lector / Tenure-eligible lecturer en el marc del Pla Serra Húnter,
segons es detalla (DOGC núm. 7772, de 20 de desembre de 2018):
Referència:
Nombre de places:
Categoria:
Departament:
Àmbit de Coneixement:
Adjudicació:

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

Resolució de la rectora i la gerent de l’Hospital del Mar, de 10 de desembre 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. 7776, de 28 de desembre de 2018):
Referència:
Nombre de places:
Categoria:
Departament al qual està adscrita:
Àrea de coneixement:
Especialitat:
Perfil docent:
Perfil investigador:
Destí:
Adjudicació:

AL/18/346
1
Agregat o agregada
Cirurgia
Cirurgia
Anestesiologia i Reanimació
Cirurgia, Anestesiologia. Bases de la
cirurgia
Anestesiologia. Fisiologia respiratòria
Unitat Docent Parc Salut Mar
Lluís Gallart i Gallego
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Resolució de la rectora, de 17 de desembre de 2018, per la qual nomena el senyor José Cid Moliné catedràtic
d’Universitat, del Departament de Ciència Política i Dret Públic, a l’àrea de coneixement de Dret Penal (BOE núm.
314, de 29 de desembre de 2018).
Resolució de la rectora, de 18 de desembre de 2018, per la qual nomena la senyora Rosa Maria Rabanal Prados
catedràtica d’Universitat, del Departament de Medicina i Cirurgia Animal, a l’àrea de coneixement de Medicina i
Cirurgia Animal (BOE núm. 314, de 29 de desembre de 2018).
Resolució de la rectora, de 18 de desembre de 2018, per la qual nomena el senyor Juan Manuel Abril Campoy
catedràtic d’Universitat del Departament de Dret Privat, a l’àrea de coneixement de Dret Civil (BOE núm. 314, de
29 de desembre de 2018).
Resolució de la rectora, de 19 de desembre de 2018, per la qual nomena el senyor Arturo Javier Roig Sagués
catedràtic d’Universitat, del Departament de Ciència Animal i dels Aliments, a l’àrea de coneixement de Nutrició i
Bromatologia (BOE núm. 314, de 29 de desembre de 2018).
Resolució de la rectora, de 20 de desembre de 2018, per la qual nomena el senyor Rafael Rebollo Vargas
catedràtic d’Universitat, del Departament de Ciència Política i Dret Públic, a l’àrea de coneixement de Dret Penal
(BOE núm. 314, de 29 de desembre de 2018).

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

V.2.1. Convocatòries
Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 5 de
novembre de 2018, per la qual s’esmena els errors advertits en la resolució de 30 d’octubre de 2018, per la qual
es convoca concurs específic per a la provisió de 2 places de l’escala de gestió, amb destinació a la Gestió Acadèmica
de Medicina, en el sentit que la referència de plaça de gestor/a d’afers acadèmics ha de ser F01431, en comptes
de F04131.
Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 28 de
novembre de 2018, per la qual es publica la relació de places vacants a resultes del concurs general per a la
provisió de places de l’escala d’ajudants d’arxius i biblioteques, convocades per resolució de 26 d’octubre de 2018,
segons es detalla:
Codi
F01439
F02473
F02169
F02247
F01619
F01323

Categoria
A2 22
A2 22
A2 22
A2 22
A2 22
A2 22

Unitat Funcional
Biblioteca de Ciència i Tecnologia
Biblioteca d’Humanitats
Biblioteca d’Humanitats
Biblioteca de Ciències Socials
Biblioteca de Veterinària
Unitat Tècnica i de Projectes (Servei de Biblioteques)

Horari (teòric)
09:00 – 17:30
14:00 – 21:30
14:00 – 21:30
13:30 – 21:00
13:30 – 21:00
09:00 – 17:30

Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 29 de
novembre de 2018, per la qual es convoca un procés selectiu per proveir vuit places de personal funcionari de
l’escala de gestió (DOGC núm. 7764, de 10 de desembre de 2018).
Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, de 5 de desembre de 2018, per la qual es
convoca concurs de lliure designació per a la provisió d’una plaça de cap d’Àrea, amb destinació a l’Àrea de Relacions
Internacionals, segons es detalla:
Codi
L03221

Grup
1

CLT
A

Nom i destinació
Cap d’Àrea – Àrea de Relacions Internacionals

Horari
09:00 – 17:30

Resolució del vicerector d’Economia i de Campus, suplent del vicerector de Personal d’Administració i
Serveis per resolució de data 5 de desembre de 2018, de 17 de desembre de 2018, per la qual es convoca
concurs intern de trasllat i/o promoció, per a la provisió d’una plaça de cap d’unitat, amb destinació a la Unitat de
Programació i Acreditació Universitària de l’Oficina de Qualitat Docent, segons es detalla:
Codi

Grup

CLT

Nom i destinació

Horari
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Unitat de Programació i Acreditació Universitària
Oficina de Qualitat Docent

E

09:00 – 17:30

Resolució del vicerector d’Economia i de Campus, suplent del vicerector de Personal d’Administració i
Serveis per resolució de data 5 de desembre de 2018, de 17 de desembre de 2018, per la qual es convoca
concurs intern de trasllat i/o promoció, per a la provisió d’una plaça de tècnic/a especialista, amb destinació a la
sala de dissecció del Departament de Ciències Morfològiques de l’Administració de Centre de Medicina, segons es
detalla:
Codi

Grup

CLT

L02407

3

L

Nom i destinació
Departament de Ciències Morfològiques – Sala de Dissecció
Administració de Centre de Medicina

Horari
13:45 a 21:15

Resolució del vicerector d’Economia i de Campus, suplent del vicerector de Personal d’Administració i
Serveis per Resolució de data 5 de desembre de 2018, de 17 de desembre de 2018, per la qual es convoca
un procés selectiu de 153 places de personal funcionari d’administració i serveis, de l’escala general, subgrup C1,
per a l’estabilització de l’ocupació temporal de places de caràcter estructural i amb una vinculació temporal
ininterrompuda d’acord a les previsions legals.

V.2.2. Resolucions
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 5 de novembre de 2018, per la qual es reincorpora la senyora Montserrat Cabrera Trinidad,
funcionària de l’escala administrativa, adscrivint-la amb caràcter provisional a la plaça (F06017) secretari/ària de
l’Àrea de Comunicació i Promoció.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 7 de novembre 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 de
novembre de 2018 fins el dia 30 de novembre de 2018, en torn de nit.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 7 de novembre de 2018, per la qual s’encarrega, amb caràcter provisional, les funcions i les
responsabilitats de cap de grup de vigilants, al senyor Manuel García Gómez, amb efectes del dia 8 de novembre de
2018 fins el dia 9 de novembre de 2018, en torn de nit.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 7 de novembre de 2018, per la qual s’encarrega, amb caràcter provisional, al senyor Julián Cañadas
de la Paz, amb efectes del dia 8 de novembre de 2018 fins el dia 9 de novembre de 2018, en torn de nit.
Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 13 de
novembre de 2018, per la qual es corregeixen errades a la Resolució de 29 d’octubre de 2018, per la qual es fa
públic el nomenament de les persones que han superat les diferents fases de les proves selectives d’accés a l’escala
administrativa, pel sistema de concurs oposició, segons es detalla (DOGC núm. 7755, de 26 de novembre de 2018):
Allà on diu:
Ayllón Bonnín, Annabel
Calejo Méndez, M. José
Farré Forrolla, Gloria

Ha de dir:
Ayllón Bonnín, Ana Isabel
Calejo Méndez, María José
Farré Forrolla, Gloria Maria

Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 14 de novembre de 2018, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora M. Teresa Calvo Alcañiz,
que ocupa la plaça F06061, secretari/ària de direcció, adscrivint-la al Gabinet de suport a l’Equip de Govern del
Gabinet del Rectorat.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 14 de novembre de 2018, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Eulàlia Serra
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Casserres, funcionària de l’escala administrativa, per a ocupar la plaça F01523, adscrivint-la a la Biblioteca de Ciència
i Tecnologia – Administració de Centre de Ciències i Biociències.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 14 de novembre de 2018, per la qual s’adscriu en comissió de serveis la senyora Carolina Segura
Tarragona, funcionària de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F04755 a l’Àrea de Serveis Logístics i
d’Administració.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 14 de novembre de 2018, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Montserrat
Garvin Carmona, funcionària de l’escala de gestió, per ocupar la plaça F01751, gestor/a d’unitat docent, amb
destinació a la Unitat Docent Parc Salut Mar – Administració de Centre de Medicina.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 16 de novembre de 2018, per la qual s’adscriu, amb caràcter provisional, al senyor Fernando Ramírez
Plaza, funcionari de l’escala administrativa, al Servei d’Activitat Física.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 16 de novembre de 2018, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, al senyor Joan Morera Valls,
personal laboral, com a cap d’Oficina amb destinació a l’Oficina de Contractació Administrativa i Compres.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 27
de novembre de 2018, per la quall es resol la convocatòria de concurs general per a la provisió de 9 places de
l’escala d’ajudants d’arxius i biblioteques, segons es detalla:
1. Adjudicar la plaça amb destinació a la Biblioteca de Ciència i Tecnologia (codi F01521), al senyor F. Xavier
Beltran Montosa.
2. Adjudicar la plaça amb destinació a la Biblioteca d’Humanitats (codi F02147), a la senyora Mireia Bachs
Fraga.
3. Adjudicar la plaça amn destinació a la Biblioteca d’humanitats (codi F02167), a la senyora Cristina Navarro
Sánchez.
4. Adjudicar la plaça amb destinació a la Biblioteca de Ciències Socials (codi F02227), al senyor Oriol Castells
Prims.
5. Adjudicar la plaça amb destinació a la Biblioteca de Medicina – Unitat Docent de la Vall d’Hebron (codi
F02289), a la senyora Cristina Torres Alarcón.
6. Adjudicar la plaça amb destinació a la Unitat Tècnica i de Projectes del Servei de Biblioteques (codi F03143),
a la senyora Eulàlia Serre Delcor.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 27 de novembre de 2018, per la qual s’adapta el nomenament del senyor José Manuel Egea Zoyo,
funcionari de l’escala tècnica, que ocupa, en adscripció provisional, la plaça F01173, cap d’unitat, la qual passa a
estar adscrita a la Unitat Tècnica de Processos Acadèmics – Àrea d’Afers Acadèmics.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 27 de novembre de 2018, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora Elisabet Regada Álvarez,
funcionària de l’escala tècnica, que ocupa, en adscripció provisional, la plaça F01151 cap d’unitat, la qual passa a
estar adscrita a la Unitat d’Assessorament i Atenció a l’Usuari – Àrea d’Afers Acadèmics.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 27 de novembre de 2018, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora Manuela Riballo Pérez,
funcionària de l’escala administrativa, que ocupa la plaça F01165, administratiu/iva responsable, la qual passa a
estar adscrita a la Unitat Tècnica de Processos Acadèmics – Àrea d’Afers Acadèmics.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 27 de novembre de 2018, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora Ana Maria Soto Vilchez,
funcionària de l’escala de gestió, que ocupa la plaça F03619, gestor/a, la qual passa a estar adscrita a la Unitat
Tècnica de Processos Acadèmics – Àrea d’Afers Acadèmics.
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Resolució del cap de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la rectora, de
27 de novembre de 2018, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora Rosa Armesto Vizcaino, funcionària
de l’escala administrativa, que ocupa la plaça F01161, administratiu/iva especialista, la qual passa a estar adscrita
a la Unitat Tècnica de Processos Acadèmics – Àrea d’Afers Acadèmics.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 27 de novembre de 2018, per la qual s’adapta el nomenament del senyor Marc Sánchez Llordés,
funcionari de l’escala administrativa, que ocupa la plaça F01147, administratiu/iva especialista, la qual passa a estar
adscrita a la Unitat d’Assessorament i Atenció a l’Usuari – Àrea d’Afers Acadèmics.
Resolució del cap de l’àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 27 de novembre de 2018, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora Maria Yolanda Pérez
Moreno, funcionària de l’escala administrativa, que ocupa la plaça F04823, administratiu/iva, la qual passa a estar
adscrita a l’Equip de suport administratiu transversal – Àrea d’Afers Acadèmics.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 27 de novembre de 2018, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora Esther Dolado
Fernández, funcionària de l’escala administrativa, que ocupa la plaça F01157, administratiu/iva responsable, la qual
passa a estar adscrita a la Unitat Tècnica de Processos Acadèmics – Àrea d’Afers Acadèmics.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 27 de novembre de 2018, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora Esther Dolado
Fernández, funcionària de l’escala administrativa, que ocupa la plaça F01157, administratiu/iva responsable, la qual
passa a estar adscrita a la Unitat Tècnica de Processos Acadèmics – Àrea d’Afers Acadèmics.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 27 de novembre de 2018, per la qual s’adapta el nomenament d ela senyora Mercè Audi Prieto,
funcionària de l’escala administrativa, que ocupa la plaça F01137, administratiu/iva, la qual passa a estar adscrita
a l’Equip de suport administratiu transversal – Àrea d’Afers Acadèmics.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 27 de novembre de 2018, per la qual s’adapta el nomenament del senyor Jordi Castanera Marin,
funcionari de l’escala de gestió, que ocupa la plaça F01155, gestor/a, la qual passa a estar adscrita a la Unitat
Tècnica de Processos Acadèmics – Àrea d’Afers Acadèmics.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 27 de novembre de 2018, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora Maria Elena Romero
Alcaide, funcionària de l’escala administrativa, que ocupa la plaça F01145, administratiu/iva especialista, la qual
passa a estar adscrita a la Unitat d’Assessorament i Atenció a l’Usuari – Àrea d’Afers Acadèmics.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 27 de novembre de 2018, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora Júlia Marsal Clavé,
funcionària de l’escala administrativa, que ocupa la plaça F01171, administratiu/iva, la qual passa a estar adscrita
a l’Equip de suport administratiu transversal – Àrea d’Afers Acadèmics.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 27 de novembre de 2018, per la qual s’adapta el nomenament del senyor Antonio Ramon Nieto
Eixarch, funcionari de l’escala administrativa, que ocupa la plaça F01143, administratiu/iva responsable, la qual
passa a estar adscrita a la Unitat Tècnica de Processos Acadèmics – Àrea d’Afers Acadèmics.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 27 de novembre de 2018, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora Francisca Pérez de
Haro, funcionària de l’escala de gestió, que ocupa la plaça F01139, gestor/a, la qual passa a estar adscrita a la
Unitat d’assessorament i Atenció a l’Usuari – Àrea d’Afers Acadèmics.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 27 de novembre de 2018, per la qual s’adapta el nomenament del senyor Miguel Angel Ruiz Salmeron,
funcionari de l’escala de gestió, que ocupa la plaça F02449,gestor/a, la qual passa a estar adscrita a la Unitat Tècnica
de Processos Acadèmics – Àrea d’Afers Acadèmics.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 27 de novembre de 2018, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora Núria Solé Jareño,
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funcionària de l’escala de gestió , que ocupa la plaça F01185, gestor/a, la qual passa a estar adscrita a la Unitat
d’Assessorament i Atenció a l’Usuari – Àrea d’Afers Acadèmics.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 27 de novembre de 2018, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora Laura Pont Guardi,
funcionària de l’escala administrativa, que ocupa la plaça F02621, administratiu/iva responsable, la qual passa a
estar adscrita a la Unitat d’Assessorament i Atenció – Àrea d’Afers Acadèmics.
Resolució del gerent, per autorització de signatura de la rectora, de 27 de novembre de 2018, per la qual
s’encarreguen les funcions del lloc de treball F01343, cap del Gabinet Jurídic, al senyor Gabriel Capilla Vidal,
funcionari de l’escala tècnica.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 27 de novembre de 2018, per la qual es modifiquen els efectes econòmic esmentats en la resolució
d’adaptació de nomenament, de data 9 d’octubre de 2018, del senyor Luis Gordon Arcos, que passen a ser amb
efectes d‘1 de gener de 2018.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 27 de novembre de 2018, per la qual es modifiquen els efectes econòmics esmentats en la resolució
d’adaptació de nomenament, de data 5 d’octubre de 2018, de la senyora Emilia Padial Sánchez, que passen a ser
amb efectes d’1 de gener de 2018.
Resolució del cap de l’Àrea de personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 27 de novembre de 2018, per la qual s’encarrega, amb caràcter provisional, les funcions i les
responsabilitats d’adjunt del SLiPI de la Facultat de Traducció i d’Interpretació, a la senyora Ariadna Sistané Roluy,
amb efectes del dia 1 de desembre de 2018 i, com a màxim, fins el dia 28 de febrer de 2019.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 5 de desembre de 2018, per la qual s’adjudica el lloc F06183 al senyor Alfonso Cantero Antón,
funcionari de l’escala administrativa, amb destinació a l’Àrea d’Economia i Finances.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 5 de
desembre de 2018, per la qual es resol la convocatòria de concurs general per a la provisió de 42 places de l’escala
administrativa, segons es detalla:
1. S’adjudica la plaça amb destinació al Departament de Medicina (Unitat Docent de la Vall d’Hebron) (codi
F08099), al senyor Manuel Pérez-Sala Rodes.
2. S’adjudica la plaça amb destinació a la Unitat de Personal Acadèmic (codi F04831), a la senyora Elisabet
Cánovas Flores.
3. Es declaren desertes, per manca de participants,la resta de places convocades.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, d’11 de desembre de 2018, per la qual s’autoritza la reincorporació del senyor Jordi del Val Santaló, al
servei actiu de l’escala administrativa, a la plaça F01445, a ala Biblioteca de Medicina de Bellaterra – Administració
de Centre de Medicina.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, d’11 de desembre 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 de desembre
de 2018 fins el dia 31 de desembre de 2018, en torn de nit.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, d’11 de desembre de 2018, per la qual s’encarrega, amb caràcter provisional, a la senyora Míriam Lázaro
Díez, funcionària de l’escala de gestió, les funcions per acumulació de tasques de gestora departamental del
departament de Didàctica de la Matemàtica i Ciències Experimentals, fins que es pugui cobrir la plaça
reglamentàriament.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, d’11 de desembre de 2018, per la qual s’adapta el nomenament del senyor José Antonio García Sánchez,
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que ocupa la plaça L05805, responsable de la infraestructura TIC de serveis, amb destinació a la Unitat de Planificació
– Àrea de Planificació de Sistemes d’Informació.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, d’11 de desembre de 2018, per la qual es reincorpora la senyora Maria Garcia Ramon, funcionària de
l’escala administrativa, a la plaça F01081, amb destinació a l’Àrea d’Economia i Finances.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, d’11 de desembre de 2018, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Gloria Maria
Farré Forrolla, funcionària de carrera de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F01887 al Departament de
Química – Administració de Centre de Ciències i Biociències.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, d’11 de desembre de 2018, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Maria Francesca
Vigatà Sabaté, funcionària de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F08107 a la Unitat de Nòmines – Àrea de
Personal Acadèmic i de Nòmines.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, d’11 de desembre de 2018, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Natàlia Díaz
Sánchez, funcionària de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F05579 a la Gestió Acadèmica de Biociències –
Administració de Centre de Ciències i Biociències.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, d’11 de desembre de 2018, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Mònica Cusí
Bohigas, funcionària de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F06691 a la Unitat d’Anàlisi d’Estructures – Àrea
de Personal d’Administració i Serveis.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, d’11 de desembre de 2018, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Josefa Ruiz
Hernández, funcionària de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F01527 a la Gestió Acadèmica d’Economia i
Empresa – Administració de Centre d’Economia i Empresa.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, d’11 de desembre de 2018, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Eva Fernández
Díaz, funcionària de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F01255 a la Unitat de Nòmines – Àrea de Personal
Acadèmic i de Nòmines.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, d’11 de desembre de 2018, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Núria Serra
Galceran, funcionària de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F08101 al Departament de Telecomunicació i
Enginyeria de Sistemes – Administració de Centre de l’Escola d’Enginyeria.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, d’11 de desembre de 2018, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Pilar Pacios
Pujado, funcionària de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F02345 a la Unitat de Nòmines – Àrea de Personal
Acadèmic i de Nòmines.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de a
rectora, d’11 de desembre de 2018, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, al senyor Jose Antonio Segura
Rubio, personal laboral, per a ocupar la plaça L03721,cap de Suport Logístic i Punt d’Informació, amb destinació al
SliPI de l’Administració de Centre de Medicina.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, d’11 de desembre de 2018, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Alba Martínez
García, funcionària de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F05523 al Departament d’Enginyeria Química,
Biològica i Ambiental – Administració de Centre de l’Escola d’Enginyeria.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, d’11 de desembre de 2018, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, al senyor Joan Solà Gea,
funcionari de l’escala, administrativa, per ocupar la plaça F08097 al Departament de Matemàtiques – Administració
de Centre de Ciències i Biociències.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, d’11 de desembre de 2018, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Alba Mulero
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Baena, funcionària de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F05529 al Departament de Prehistòria –
Administració de Centre de Lletres i Psicologia.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, d’11 de desembre de 2018, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Ana Isabel Ayllón
Bonnín, funcionària de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F02241 a la Biblioteca de Ciències Socials –
Administració de Centre de Dret i de Ciències Polítiques i de Sociologia.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, d’11 de desembre de 2018, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Laura Alonso
Medina, funcionària de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F08091 al Departament d’Enginyeria Química,
Biològica i Ambiental – Administració de Centre de l’Escola d’Enginyeria.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i serveis, per autorització de signatura de la
rectora, d’11 de desembre de 2018, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, al senyor Domingo Rivodigo
Rojas, funcionari de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F08103 a la UISA Departament de l’Escola
d’Enginyeria – Administració de Centre de l’Escola d’Enginyeria.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, d’11 de desembre de 2018, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Guadalupe Peral
Uceda, funcionària de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F06187 a la Unitat de Formació i d’Innovació –
Oficina de Qualitat Docent.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, d’11 de desembre de 2018, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora esther Albiol
López, funcionària de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F02225 a la Biblioteca de Ciències Socials –
Administració de Centre de Dret i de Ciències Polítiques i de Sociologia.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, d’11 de desembre de 2018, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Alicia Rodríguez
Vives, funcionària de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F01605 a la gestió Acadèmica de Dret –
Administració de Centre de Dret i de Ciències Polítiques i de Sociologia.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, d’11 de desembre de 2018, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, al senyor Benjamín Lázaro
Miranda, funcionari de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F08109 al Departament d’Enginyeria Electrònica
– Administració de Centre de l’Escola d’Enginyeria.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, d’11 de desembre de 2018, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Noemí Jiménez
Ramírez, funcionària de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F06457 a la Unitat de Relacions Laborals i Gestió
de Personal – Àrea de Personal d’Administració i Serveis.
Resolució del cap de l’àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, d’11 de desembre de 2018, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora María José Calejo
Méndez, funcionària de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F01513 a la Biblioteca de Ciència i Tecnologia –
Administració de Centre de Ciències i Biociències.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, d’11 de desembre de 2018, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Elisabet
Carrascosa Aguilar, funcionària de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F08105 a la UISA Departament de
Sanitat i d’Anatomia Animals i Departament de Medicina i Cirurgia Animals – Administració de Centre de Veterinària.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, d’11 de desembre de 2018, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Raquel Vidal
Justicia, funcionària de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F05483 a la gestió econòmica de l’Escola
d’Enginyeria – Administració de Centre de l’Escola d’Enginyeria.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, d’11 de desembre de 2018, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Sandra Martínez
Cuenca, funcionària de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F05125 a la Gestió Acadèmica de Ciències de
l’Educació – Administració de Centre de Ciències de l’Educació i de Traducció i Interpretació.
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Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, d’11 de desembre de 2018, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Carmen Márquez
Linares, funcionària de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F04251 al Departament d’Infermeria –
Administració de Centre de Medicina.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, d’11 de desembre de 2018, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, al senyor David Ramos
Campos, funcionari de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F05761 al Departament de Geografia –
Administració de Centre de Lletres i Psicologia.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, d’11 de desembre de 2018, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Bàrbara
Puiggermanal Brasó, funcionària de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F01895 al Departament de Química
– Administració de Centre de Ciències i de Biociències.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, d’11 de desembre de 2018, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Maria Montoriol
Vilajosana, funcionària de l’escala de gestió, per ocupar la plaça F05999,gestor/a d’ingressos, amb destinació a la
Unitat d’Ingressos de l’Àrea d’Economia i Finances.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, d’11 de desembre de 2018, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Marta Viana Díaz,
funcionària de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F05855 a l’Equip Administratiu del Servei d’Ocupabilitat.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, d’11 de desembre de 2018, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Cristina Montero
Blázquez, funcionària de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F06185 a la Gestió Acadèmica de Biociències –
Administració de Centre de Ciències i Biociències.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i serveis, per autorització de signatura de la
rectora, d’11 de desembre de 2018, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora María José Cobo
Valverde, funcionària de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F05533 al Departament d’Enginyeria Química,
Biològica i ambiental – Administració de Centre de l’Escola d’Enginyeria.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, d’11 de desembre de 2018, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Cristina Garcia
Garcia, funcionària de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F04737 al Departament de Química – Administració
de Centre de Ciències i de Biociències.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, d’11 de desembre de 2018, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, al senyor Antonio Rubio Inglés,
funcionari de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F05333 a la Unitat d’Atenció a l’Usuari de l’Escola de
Postgrau.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, d’11 de desembre de 2018, per la qual s’adscriu, en comissió de serveis, a la senyora Montserrat Molina
Santoro, funcionària de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F03747, amb destinació a la gestió Acadèmica i
Suport Logístic de l’Administració de Centre de l’Escola d’Enginyeria.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, d’11 de desembre 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 de gener de
2019 fins el dia 31 de gener de 2019, en torn de nit.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 14 de desembre de 2018, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Helena Montón
Domingo, personal laboral, per ocupar la plaça L06615, tècnic/a superior, amb destinació al Serveis de Microscòpia
– Administració de Ciències i de Biociències.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 14 de desembre de 2018, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Montserrat
Castillo Martínez, funcionària de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F01565 a la Gestió Acadèmica de
Ciències de la Comunicació – Administració de Centre de Ciències de la Comunicació.
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Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 14 de desembre de 2018, per la qual es concedeix a la senyora Marta Viana Díaz l’excedència
voluntària per incompatibilitat, per passar a prestar serveis a una altra escala.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 17 de desembre de 2018, per la qual s’encarrega al senyor Sergio Morales Rubio les funcions de la
plaça L00609, com a responsable de la infraestructura TIC de serveis, amb destinació a la Unitat de Planificació –
Àrea de Planificació de Sistemes d’Informació.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 18
de desembre de 2018, per la qual es resol la convocatòria de 6 places vacants a resultes del concurs general per
a la provisió de places de l’escala d’ajudants d’arxius i biblioteques, segons es detalla:
1. S’adjudica la plaça amb destinació a la Biblioteca de Ciència i Tecnologia a la senyora Elia Llorente López.
2. Es declara deserta la plaça amb destinació a la Unitat Tècnica de Projectes del Servei de Biblioteques
3. Es declaren desertes, per manca de participants, les places següents:





Biblioteca
Biblioteca
Biblioteca
Biblioteca

d’Humanitats (codi F02473)
d’Humanitats (codi F02169)
de Ciències Socials (codi F02247)
de Veterinària (codi F01619)

Secretaria General
Edifici A – Campus de la UAB
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
Tel.: 93 581 1336
sec.general@uab.cat
www.uab.cat
seuelectronica.uab.cat/bouab

Butlletí Oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona

