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

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

Acord 06/2019, de 27 de març de 2019, de la Comissió Acadèmica del Consell Social
Acta de la sessió de la Comissió Acadèmica del dia 13 de febrer de 2019.
ACORDS
Aprovar l’acta de la sessió de la Comissió Acadèmica reunida el dia 13 de febrer de 2019.
Acord 07/2019, de 27 de març de 2019, de la Comissió Acadèmica del Consell Social
Creació de títols de grau.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atesa la petició de creació de títols de grau i que la documentació justificativa corresponent acredita que les
propostes reuneixen els requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus de títols (document 1, document
2, document 3 i document 4).
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general.
Vist el que disposa l’article 64.e dels Estatus de la UAB sobre la creació de títols universitaris oficials.
Vist el que disposa el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments
universitaris oficials.
Vist l’article 88.b de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vist l’article 29.1.b del Reglament de funcionament i organització del Consell Social de la UAB.
Vist que en la reunió del Consell de Govern de la UAB de 13 de febrer de 2019 s’ha pres l’acord 17/2019 que
estableix:
PRIMER.- Aprovar la creació dels títols de grau següents:
-

Enginyeria d’Automoció
Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística
Estudis d’Espanyol i Xinès

SEGON.- Elevar l'aprovació de la creació dels títols de grau 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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Atesa la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic
Per tot això, a la vista de les consideracions i la documentació continguda en la part expositiva,
ACORDS
Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:
1) Aprovar la creació dels títols de grau següents:
a)
b)
c)

Enginyeria d’Automoció
Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística
Estudis d’Espanyol i Xinès

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 08/2019, de 27 de març de 2019, de la Comissió Acadèmica del Consell Social
Extinció de títol de grau.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat d’extinció de títol de grau de la UAB que ha
estat presentada pel centre corresponent (document 1 i 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 Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vist el que disposa l’article 172 del Estatus de la UAB sobre la supressió d’ensenyaments que condueixen a l’obtenció
de títols oficials.
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 13 de febrer de 2019 s’ha pres l’acord 18/2019 que
estableix:
PRIMER.- Aprovar la supressió del títols de grau següents:
-

Enginyeria Elèctrica

SEGON.- Elevar l'aprovació de la supressió dels títols de grau 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.
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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
ACORDS
Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:
1)

Aprovar la supressió del títol de grau en Enginyeria Elèctrica.

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 09/2019, de 27 de març de 2019, de la Comissió Acadèmica del Consell Social
Creació de títols de màster universitari.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atesa la petició de creació de títols de màster universitari i que la documentació justificativa corresponent acredita
que la proposta reuneix els requisits exigits per la UAB per a la creació d’aquest tipus de títols (document 1,
document 2, document 3, document 4, document 5, document 6, document 7 i document 8).
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general.
Vist l’article 88.b de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vist el que disposa l’article 64.e dels Estatuts de la UAB sobre la creació de títols universitaris oficials.
Vist l'article 226 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb
el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011, sobre la creació de títols de
màster universitari.
Vist l’article 29.1.b del Reglament de funcionament i organització del Consell Social de la UAB.
Vist que en la reunió del Consell de Govern de la UAB de 13 de març de 2019 s’ha pres l’acord 19/2019, que
estableix:
PRIMER.- Aprovar la creació dels títols de màster universitari següents:
- Direcció en Centres per a la Innovació Educativa
Erasmus Mundus en Literatura Infantil, Mitjans de Comunicació i Cultura / Children’s Literature, Media and
Culture
- Estudis Globals d’Àsia Oriental
- Humanitats i Patrimoni Digitals
- Mediació Familiar i en el Àmbits del Dret Privat
- Medicina Transfusional i Teràpies Cel·lulars i Tissulars / Transfusion Medicine and Cellular and Tissue Therapies
- Recerca Avançada en Ciència Política / Advanced Research in Political Science
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SEGON.- Elevar l'aprovació de la creació 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 la documentació continguda en la part expositiva,
ACORDS
Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:
1)

Aprovar la creació dels títols de màster universitari següents:

a) Direcció en Centres per a la Innovació Educativa
b)
Erasmus Mundus en Literatura Infantil, Mitjans de Comunicació i Cultura/ Children’s Literature, Media and
Culture
c) Estudis Globals d’Àsia Oriental
d) Humanitats i Patrimoni Digitals
e) Mediació Familiar i en el Àmbits del Dret Privat
f) Medicina Transfusional i Teràpies Cel·lulars i Tissulars / Transfusion Medicine and Cellular and Tissue Therapies
g) Recerca Avançada en Ciència Política / Advanced Research in Political Science
2)
Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment del punt primer
d’aquest acord.
3)
Comunicar aquest acord a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-lo efectiu.
Acord 10/2019, de 27 de març de 2019, de la Comissió Acadèmica del Consell Social
Extinció de títols de màster universitari.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Vista la proposta del vicerector de programació Acadèmica i de qualitat per a la supressió de títols de màster
universitari que han estat presentades pels centres corresponents (document 1, document 2, document 3 i document
4).
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 Llei 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.
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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 13 de març de 2019 s’ha pres l’acord 20/2019, que
estableix:
PRIMER.- Aprovar l’extinció dels títols de màster universitaris següents:
- Erasmus Mundus en Polítiques Educatives per al Desenvolupament Local
- Recerca en Comunicació i Periodisme
SEGON.- Elevar l'aprovació de la supressió 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,
ACORDS
Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:
1)

Aprovar l’extinció dels títols de màster universitaris següents:

a)
b)

Erasmus Mundus en Polítiques Educatives per al Desenvolupament Local
Recerca en Comunicació i Periodisme

2)
Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment del punt primer
d’aquest acord.
3)
Comunicar el present acord a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-lo efectiu.

Acord 11/2019, de 27 de març de 2019, de la Comissió Acadèmica del Consell Social
Creació de màsters propis i diplomatures de postgrau .
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Ateses les peticions de creació i modificació de títols de màster i de diploma de postgrau que han estat presentades
a l’Escola de Postgrau, i atesa la documentació justificativa corresponent que acredita que les propostes de creació
reuneixen els requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus de títols (document 1, document 2 i
document 3).
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 13 de març de 2019 s’ha pres l’acord 21/2019, que
estableix:
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PRIMER.- Aprovar la creació del títol de diploma de postgrau següent:
-

Diploma de Postgrau en Neuropsiquiatria i Psicologia de la Infància i de l’Adolescència

SEGON.- Aprovar la modificació dels títols de màster propi següents:
Màster en Aplicació i Control de la Terapèutica Antimicrobiana Intrahospitalària, que passa a denominar-se
màster en Aplicació i Control de la Terapèutica Antimicrobiana Hospitalària
- Màster en Formació en Paidopsiquiatria i Psicologia de la Infància i de l’Adolescència, que passa a denominar-se
màster en Neuropsiquiatria i Psicologia de la Infància i de l’Adolescència
TERCER.- Aprovar la modificació del títol de diploma de postgrau següent:
Diploma de Postgrau en Gestió Estratègica de les Organitzacions de Seguretat, que passa a denominar-se
diploma de postgrau en Direcció d’Organitzacions de Seguretat.
QUART.- Elevar l'aprovació de la creació i de la modificació de títols de màster i de diplomes de postgrau propis al
Consell Social per tal que exerceixi les seves competències.
CINQUÈ.- Encarregar a la directora de l’Escola de Postgrau i de la Formació Contínua l'execució i el seguiment dels
acords primer a tercer.
SISÈ.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.
Atesa la proposta 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 Neuropsiquiatria i Psicologia de la Infància i de
l’Adolescència.
2)

Aprovar la modificació dels títols de màster propi següents:

a)
Màster en Aplicació i Control de la Terapèutica Antimicrobiana Intrahospitalària, que passa a denominar-se
màster en Aplicació i Control de la Terapèutica Antimicrobiana Hospitalària.
b) Màster en Formació en Paidopsiquiatria i Psicologia de la Infància i de l’Adolescència, que passa a denominarse màster en Neuropsiquiatria i Psicologia de la Infància i de l’Adolescència.
3) Aprovar la modificació del títol de diploma de postgrau en Gestió Estratègica de les Organitzacions de Seguretat,
que passa a denominar-se diploma de postgrau en Direcció d’Organitzacions de Seguretat.
4) Encarregar a la directora de l’Escola de Postgrau i de la Formació Contínua l'execució i el seguiment dels punts
primer i segon i tercer d’aquest acord.
5)
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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Acord 12/2019, de 27 de març de 2019, de la Comissió Acadèmica del Consell Social
Informe a la rectora sobre recursos de permanència a la UAB.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Vista la normativa sobre el règim de permanència als estudis oficials de grau i de màster de la UAB aprovada pel
Consell Social el dia 20 de juny de 2011.
Atès l’article 30.3.b del Reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Vists el recurs i les al·legacions presentades sobre règim de permanència pels alumnes:
1. DNI 47249096N, estudiant de Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicació a l’Escola d’Enginyeria de
la UAB, segons consta en el document 1.
2.
NIE 46468782L, estudiant de de Grau en Periodisme a la Facultat de Ciències de la Comunicació de la UAB,
segons consta en el document 2
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
ACORDS
1) 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 Enginyeria de Telecomunicació, presentada per l’estudiant amb DNI 47249096N
de l’Escola d’Enginyeria 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 2019-2020. I per tant, autoritzar
que l’alumne pugui matricular-se en el curs 2019-2020.
2) Emetre un informe favorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat dels
estudis de grau en Periodisme, presentat per l’estudiant amb DNI número 46468782-L de la Facultat de Ciències de
la Comunicació 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 103851. I per tant,
autoritzar que l’alumne pugui matricular-se en el curs 2019-2020.

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

Acord 21/2019, de 29 de març de 2019, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Acta de la sessió del dia 15 de febrer de 2019.
ACORDS
1.Aprovar l’acta de la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el dia 15 de febrer de 2019.
Acord 22/2019, de 29 de març de 2019, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Modificació del document 2 aprovat per acord CE 70/2018 i modificat per acord PLE 44/2018, relatiu als preus dels
estudis propis de la Universitat Autònoma de Barcelona i de l’adequació del decret de preus dels serveis acadèmics
universitaris a determinats estudis de la Universitat Autònoma de Barcelona per al curs acadèmic 2018-2019.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Vist el Decret 131/2018, de 26 de juny, pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques
de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya, per al curs 2018-2019, aprovat en sessió de 7 de juny de 2018
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de la Junta Plenària del Consell Interuniversitari de Catalunya acordat per part del Govern de la Generalitat i publicat
al DOGC en data 28 de juny, i vistes les línies generals d’aquest Decret (document 1).
Vist l’acord CE 70/2018, pres per la Comissió Econòmica de 9 de juliol en virtut del qual ACORDS: 1) Aprovar els
preus dels estudis propis de la Universitat Autònoma de Barcelona i de l’adequació del decret de preus dels serveis
acadèmics universitaris a determinats estudis de la Universitat Autònoma de Barcelona per al curs acadèmic 20182019, d’acord amb el que consta en el document 2; 2) Comunicar aquest acord a la vicegerent d’Ordenació
Acadèmica i al Cap de l’Àrea d’Afers Acadèmics, per tal que es duguin a terme les mesures necessàries per a fer-lo
efectiu.
Vist l’acord PLE 44/2018, pres pel Ple del Consell Social de la UAB reunit el 19 de juliol, en virtut del qual es modifica
el document 2 aprovat segons acord CE 70/2018.
Vista la proposta de la Vicegerència d’Ordenació Acadèmica d’incorporar una excepció per a la sol·licitud de la
disminució del preu mínim per la formació pròpia (document 2).
Vist l’article 89 apartat i, de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya.
Vist l’article 28.3 apartat c, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB que estableix
que li correspon a la Comissió Econòmica, per delegació del Ple del Consell Social, acordar els preus dels
ensenyaments propis de la Universitat, els dels cursos d’especialització, amb les seves possibles exempcions i
bonificacions, i els dels serveis de la Universitat.
Vista la proposta de la Vicegerència d’Ordenació Acadèmica d’incorporar.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
ACORDS
1)
Aprovar la modificació del document 2 aprovat en acord CE 70/2018 de la Comissió Econòmica del Consell
Social de la UAB i modificat per l’acord PLE 44/2018 pres pel Ple del Consell Social, segons el que consta en el
document 2 del present acord i en el sentit que:
En el punt 4 “Altres estudis de postgrau” de la pàgina 4 del document 2 aprovat en acord CE 70/2018 i modificat en
acord PLE 44/2018, segons reunions de 9 de juliol i 19 de juliol de 2018 respectivament, s’afegeixi el redactat
següent:
Excepcionalment, per a propostes presentades durant el curs acadèmic 2018-2019, es podrà sol·licitar a la Direcció
de l’Escola de Postgrau la disminució del preu mínim per a la formació pròpia (màster o diploma de postgrau), en el
benentès que els preus sempre hauran de ser superiors als preus estàndard UAB dels màsters oficials, i que
garantiran que l’estudi sigui autofinançable. La sol·licitud ha d’anar acompanyada d’una documentació que justifiqui
la petició de forma exhaustiva, en torn a quatre eixos: acadèmic, estratègic, econòmic i de mercat, la qual es
presentarà a la Comissió Econòmica del Consell Social per a la seva aprovació.
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 23/2019, de 29 de març de 2019, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Disminució excepcional del preu mínim del crèdit, pel curs acadèmic 2018-2019, del Diploma de Postgrau en
Economia Social i Solidària: Desenvolupament Local, Transformació Social i Cooperativisme.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Vist l’acord CE 70/2018 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el 9 de juliol, pel qual ACORDS
aprovar els Preus del estudis propis de la UAB i l’Adequació de determinats preus regulats pel Decret que fixa els
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preus per a la prestació de serveis acadèmics a les universitats públiques catalanes i preus per altres serveis per al
curs acadèmic 2018-2019.
Vist l’acord PLE 44/2018, pres pel Ple del Consell Social de la UAB reunit el 19 de juliol, en virtut del qual es modifica
el document 2 aprovat segons acord CE 70/2018.
Vist l’acord CE 22/2019 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social en la mateixa sessió de 29 de març, en
virtut del qual s’aprova incorporar en el punt 4 “Altres estudis de postgrau” de la pàgina 4 del document 2 aprovat
en acord CE 70/2018 i modificat en acord PLE 44/2018, segons reunions de 9 de juliol i 19 de juliol de 2018
respectivament, s’afegeixi el redactat següent: “Excepcionalment, per a propostes del curs acadèmic 2018-2019, es
podrà sol·licitar a la Direcció de l’Escola de Postgrau la disminució del preu mínim per a la formació pròpia (màster
o diploma de postgrau), en el benentès que els preus sempre hauran de ser superiors als preus estàndard UAB dels
màsters oficials, i que garantiran que l’estudi sigui autofinançable. La sol·licitud ha d’anar acompanyada d’una
documentació que justifiqui la petició de forma exhaustiva, en torn a quatre eixos: acadèmic, estratègic, econòmic
i de mercat, la qual es presentarà a la Comissió Econòmica del Consell Social per a la seva aprovació.”
Vista la sol·licitud de la Coordinadora de la Diplomatura de Postgrau en relació a la proposta de disminució
excepcional del preu mínim del crèdit dels títols propis següents, pel curs acadèmic 2018-2019: Diploma de Postgrau
en Economia Social i Solidària (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 la disminució excepcional del preu mínim del crèdit, pel curs acadèmic 2018-2019, del diploma de
postgrau en Economia Social i Solidària: Desenvolupament Local, Transformació Social i Cooperativisme, que es fixa
en 11,2 euros/crèdit.
2) El pressupost per al curs acadèmic 2018-2019 del diploma de postgrau indicat en el punt primer d’aquest acord
ha d’ajustar les partides de despeses de forma justa i coherent amb l’excepcionalitat autoritzada i garantir que
l’estudi sigui autofinançable.
3)
Comunicar aquest acord a la Comissionada de la rectora per a l’Escola de Postgrau i la Qualitat Docent i a la
vicegerent d’Ordenació Acadèmica de la UAB, als efectes de les gestions que siguin oportunes.
Acord 24/2019, de 29 de març de 2019, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Disminució excepcional del preu mínim del crèdit, pel curs acadèmic 2018-2019, del màster propi en Mediació:
Especialitat en Mediació Familiar en Mediació en els Àmbits del Dret Privat i el màster propi en Direcció de Centres
per a la Innovació Educativa.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Vist l’acord CE 70/2018 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el 9 de juliol, pel qual ACORDS
aprovar els Preus del estudis propis de la UAB i l’Adequació de determinats preus regulats pel Decret que fixa els
preus per a la prestació de serveis acadèmics a les universitats públiques catalanes i preus per altres serveis per al
curs acadèmic 2018-2019.
Vistes les modificacions aprovades per l’acord PLE 44/2018 i CE 95/2018 en relació al document 2 aprovat en acord
CE 70/2018 de la Comissió Econòmica del Consell Social de la UAB de data 9 de juliol.
Vist l’acord CE 22/2019 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social en aquesta mateixa sessió, el qual ha
aprovat incorporar en l’apartat 4 d’aquest document, sobre Altres estudis de postgrau, el text següent:
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- Excepcionalment, per a propostes del curs acadèmic 2018-2019, es podrà sol·licitar a la Direcció de l'Escola de
Postgrau la disminució del preu mínim per a la formació pròpia (màster o diploma de postgrau) del curs acadèmic
2018-2019, en el benentès que els preus sempre hauran de ser superiors als preus estàndard UAB dels màsters
oficials, i que garantiran que l’estudi sigui autofinançable.
- La sol·licitud ha d'anar acompanyada d’una documentació que justifiqui la petició de forma exhaustiva, en torn
a quatre eixos: acadèmic, estratègic, econòmic i de mercat, la qual es presentarà a la Comissió Econòmica del
Consell Social per a la seva aprovació.”
Vista la sol·licitud del degà de la Facultat de Ciències de l’Educació en relació a la proposta de disminució excepcional
del preu mínim del crèdit dels títols propis següents, pel curs acadèmic 2018-2019 del màster propi en Mediació:
Especialitat en Mediació Familiar en els Àmbit del Dret Privat i el màster propi en Direcció de Centres per a la
Innovació Educativa (document 1). Atès que en l’esmentada sol·licitud
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, pel curs acadèmic 2018-2019, la disminució excepcional del preu mínim del crèdit dels títols propis
següents, que queda fixat segons consta a continuació:
a)
47 euros/crèdit per al màster propi en Mediació: Especialitat en Mediació Familiar i en Mediació en els Àmbits
del Dret Privat.
b) 47 euros/crèdit per al màster propi en Direcció de Centres per a la Innovació Educativa.
2)
Condicionar el punt primer d’aquest acord a que la coordinació dels estudis presenti al Consell Social un
pressupost ajustant les partides de despeses de forma justa i coherent amb l’excepcionalitat autoritzada i garantir
que els dos estudis siguin autofinançables.
3)
Comunicar aquest acord a la Comissionada de la rectora per a l’Escola de Postgrau i la Qualitat Docent i a la
vicegerent d’Ordenació Acadèmica de la UAB, als efectes de les gestions que siguin oportunes.
Acord 25/2019, de 29 de març de 2019, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Tarifes de l’exercici 2019 del Laboratori d’anàlisi d’indicadors hormonals, estrès, benestar i reproducció animals.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Vista la proposta presentada per la Vicegerència de Recerca, en relació a l’aprovació, si escau, de les tarifes dels
Laboratori d’anàlisi d’indicadors hormonals, estrès, benestar i reproducció animals.
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 del Laboratori d’anàlisi d’indicadors hormonals, estrès, benestar i reproducció
animals, d’acord amb el que consta en el document 1.
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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 26/2019, de 29 de març de 2019, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Modificació de les tarifes del Laboratori de Tecnologies per a la Traducció Audiovisual. Servei d’Eye-tracking (LABTTAV) per a l’any 2019.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Vist l’acord CE 116/2018 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social de data 17 de desembre de 2018 en el
qual ACORDS aprovar les tarifes per a l’any 2019 dels laboratoris de prestació de serveis, entre els quals hi figura,
en l’apartat h, el Laboratori de Tecnologies per a la Traducció Audiovisual. Servei d’Eye-tracking (LAB-TTAV).
Vista la proposta presentada per la Vicegerència de Recerca, en relació a l’aprovació, si escau, de la modificació de
la tarifa, per a l’any 2019, del Laboratori de Tecnologies per a la Traducció Audiovisual. Servei d’Eye-tracking (LABTTAV), en el sentit d’incorporar les tarifes d’utilització per primer dia, primera setmana i primer mes de CAPTIV i el
preu/hora de la consultoria en traducció audiovisual i accessibilitat i dels estudis centrats en l’usuari en l’àmbit de
l’accessibilitat (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.
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 la modificació de les tarifes per a l’any 2019 del Laboratori de Tecnologies per a la Traducció Audiovisual.
Servei d’Eye-tracking, que queden definides d’acord amb el que consta en el document 1.
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 27/2019, de 29 de març de 2019, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Convenis subscrits per la UAB en l’any 2018.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Vist l’article 89 apartat l, de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya, que estableix que correspon
al consell social ésser informat, directament per la universitat o mitjançant altres entitats, de la formalització dels
contractes i convenis que comporten despeses o ingressos per la universitat.
Vist l’article 184.3 dels Estatuts de la UAB, en el que es preveu que el rector informi anualment al Consell de Govern
i al Consell Social dels convenis i contractes formalitzats.
Vist l’article 28.3. j) del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist l’acord 30/2019 pres pel Consell de Govern de la UAB reunit el 13 de març, en virtut del qual s’aprova el
següent: PRIMER.- Donar-se per assabentat dels convenis subscrits a la UAB en el 2018 que consten en els annexos;
SEGON.-Elevar al Consell Social aquesta informació per tal que exerceixi les seves competències.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,

Butlletí Oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona

BOUAB Núm. 171 - Març / 2019

pàg. 13

ACORDS
La Comissió Econòmica del Consell Social es dóna per assabentada de la relació dels convenis subscrits a la UAB en
l’any 2018, d’acord amb el que consta en el document 1.

Acord 28/2019, de 29 de març de 2019, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Relació de Llocs de Treball del Personal d’Administració i Serveis de la UAB a 31 de desembre de 2018.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Vist l’article 90. c de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vist l'article 158 dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.3.h del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist l’acord 019/2019 pres per la Comissió d’Economia i d’Organització delegada del Consell de Govern de data 6 de
març de 2019 en virtut del qual ACORDS: PRIMER. Aprovar la proposta de relació de llocs de treball del personal
d’administració i serveis de la UAB a data 31 de desembre de 2018, que s'annexa; SEGON. Elevar aquesta proposta
al Consell Social de la Universitat perquè exerceixi les seves competències; TERCER. Encarregar al vicerector de
Personal d’Administració i Serveis l'execució i el seguiment d'aquests acords.
Atesa la proposta presentada per la gerència de la UAB sobre la relació de llocs de treball del personal d’administració
i serveis (document 1 i document 2).
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
ACORDS
1)
Aprovar la Relació de Llocs de Treball del Personal d’Administració i Serveis de la UAB a 31 de desembre de
2018, d’acord amb el que consta en el document 1 i en el document 2.
2)

Encarregar al vicerector de Personal d’Administració i Serveis l'execució i el seguiment d'aquest acord.

3) Comunicar aquest acord al vicerector de Personal d’Administració i Serveis I al gerent de la UAB, als efectes de
les gestions que siguin oportunes.
Acord 29/2019, de 29 de març de 2019, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Conclusions del pla d’auditories internes de la UAB corresponent a l’exercici 2018.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Vista la recomanació de la Sindicatura de Comptes, en el seu informe 1/2006, sobre l’establiment d’un pla anual
d’auditories que sigui aprovat pel Consell Social, i la proposta de la Gerència de la UAB d’actuar en aquest sentit.
Vist l’article 28.3.g del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist l’acord CE 32/2018 pres per la Comissió Econòmica de 10 de maig de 2018 en el qual ACORDS:
1) Aprovar que la UAB dugui a terme les auditories internes següents en l’any 2018:
- Auditoria de la gestió horària del PAS iniciada en l’exercici 2017.
- Auditoria ISO 9001 del Servei de Biblioteques.
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Auditoria de compliment del pla docent.

2) Comunicar aquest acord al gerent i a la cap de l’Àrea d’Organització i Planificació de la UAB als efectes de les
gestions que siguin oportunes.
Vist l’informe de conclusions del pla d’auditories internes de la UAB de l’exercici 2018 que presenta la Gerència
(document 1).
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
ACORDS
La Comissió Econòmica es dóna per assabentada de l’informe sobre les conclusions del pla d’auditories internes de
la UAB corresponent a l’exercici 2018, d’acord amb el que consta en el document 1.
Acord 30/2019, de 29 de març de 2019, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Planificació d’auditories internes per a l’any 2019.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Vista la recomanació de la Sindicatura de Comptes, en el seu informe 1/2006, sobre l’establiment d’un pla anual
d’auditories que sigui aprovat pel Consell Social, i la proposta de la Gerència de la UAB d’actuar en aquest sentit.
Vista la proposta de planificació d’auditories internes per l’any 2019 que presenta la Gerència (document 1).
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
ACORDS
1)
-

Aprovar que la UAB dugui a terme les auditories internes següents en l’any 2019:
Finalització de l’auditoria de gestió d’horaris del PAS.
Auditoria de compliment del pla docent (pendent el 2n quadrimestre)
Auditoria ISO 9001 del Servei de Biblioteques.
Auditoria de facturació del Servei de Ressonància Magnètica Nuclear

2) Comunicar aquest acord al gerent i a la cap de l’Àrea d’Organització i Planificació de la UAB, als efectes de les
gestions que siguin oportunes.
Acord 31/2019, de 29 de març de 2019, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Previsió de tancament del pressupost de la UAB corresponent a l’exercici 2018.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Vist el tancament provisional del pressupost de la UAB finalitzat a 31 de desembre de 2018 (document 1).
Vist que en aquest punt de l’ordre del dia s’informarà sobre la previsió de tancament del pressupost de la UAB
corresponent a l’exercici 2018.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
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ACORDS
1)
La Comissió Econòmica es dóna per assabentada de la previsió de tancament del pressupost de la UAB
corresponent a l’exercici 2018.
2)
Presentar al Ple del Consell Social la informació sobre la previsió de tancament del pressupost de la UAB
corresponent a l’exercici 2018.
Acord 32/2019, de 29 de març de 2019, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Modificacions de crèdit del pressupost de la UAB a 31 de desembre 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 31 de desembre 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,
ACORDS
1)
Aprovar les modificacions de crèdit del pressupost de la UAB a 31 de desembre de 2018, d’acord amb el que
consta en el document 1.
2)
Comunicar aquest acord al Gerent i a la vicegerent de l’àmbit econòmic de la UAB, per tal que es duguin a
terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu.
Acord 33/2019, de 29 de març de 2019, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Modificacions de crèdit del pressupost de la UAB a 28 de febrer de 2019.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atesa la sol·licitud presentada per la Gerència de la UAB en relació a la proposta de modificacions de crèdit del
pressupost de la UAB a 28 de febrer de 2019 (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,
ACORDS
1) Aprovar les modificacions de crèdit del pressupost de la UAB a 28 de febrer de 2019, d’acord amb el que consta
en el document 1.
2)
Comunicar aquest acord al Gerent i a la vicegerent de l’àmbit econòmic de la UAB, per tal que es duguin a
terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu.
Acord 34/2019, de 29 de març de 2019, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Seguiment de l’execució del Pressupost de la UAB de l’exercici 2019.
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Vist l’acord PLE 74/2018 pres pel Ple del Consell Social reunit el 19 de desembre, en virtut del qual s’aprova informar
favorablement el Ple del Consell Social sobre l’aprovació del pressupost de la UAB per a l’exercici 2019.
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 tal i com es va
acordar en sessió plenària de 19 de desembre de 2018.
Vist l’informe sobre el seguiment de l’execució del Pressupost de la UAB de l’exercici 2019 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 28 de
febrer de 2019.
2) Presentar al Ple del Consell Social la informació sobre el seguiment del pressupost 2019 de la UAB, d’acord amb
el que consta en el punt primer d’aquest acord.
Acord 35/2019, de 29 de març de 2019, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Pla d’Inversions Universitàries de la UAB corresponent a l’any 2018.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Vista la informació elaborada per la Gerència sobre el seguiment del Pla d’Inversions Universitàries per a l’exercici
de 2018 presentada a la Comissió d’Economia i Organització de 6 de març de 2019 (document 1).
Vist l’article 28.4 apartat d del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
ACORDS
La Comissió Econòmica es dóna per assabentada del seguiment del Pla d’Inversions Universitàries de la UAB
corresponent a l’any 2018.
Acord 36/2019, de 29 de març de 2019, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Programació del Pla d’Inversions Universitàries de la UAB de l’exercici 2019.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atesa la proposta de la Gerència sobre la programació del Pla d’Inversions Universitàries (PIU)b de la UAB
corresponent a l’any 2019 i que el document presentat conté informació relativa a les quantitats programades i
executades per a l’exercici de 2019 (document 1).
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Vist l'article 120 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'Universitats de Catalunya, que preveu que el pla d'inversions
universitàries és l'instrument específic per a finançar les infraestructures i els equipaments de les universitats
públiques que es requereixen per a l'execució de la programació universitària a Catalunya.
Vist l’article 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.
Vist l’acord 021/2019 pres per la Comissió d’Economia i Organització, delegada del Consell de Govern, de 6 de març
de 2019, en virtut del qual ACORDS el següent: 1) Aprovar de la proposta de programació del PIU 2018, que
s’annexa; 2) Encarregar al vicerector d’Economia i Campus l’execució i el seguiment d’aquests acords.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
ACORDS
La Comissió Econòmica es dóna per assabentada de la programació del Pla d’Inversions Universitàries de la UAB de
l’exercici 2019.
Acord 37/2019, de 29 de març de 2019, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Pla General d’Activitats del CSUC de l’any 2019.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Vist l’acord PLE 89/2017 pres pel Ple del Consell Social reunit el 20 de desembre de 2017, en virtut del qual s’aprova
el procediment d’aprovació de les despeses pluriennals en el sentit següent: a) Acordar que el Consell Social, abans
de l’inici del procediment de tramitació dels expedients de contractació administrativa, aprovi les despeses
pluriennals del pressupost genèric pel procediment d’adjudicació procedent amb un valor superior de 200.000€
(pressupost base de licitació, IVA exclòs). b) Autoritzar al gerent de la UAB a l’aprovació de la despesa pluriennal
pel procediment d’adjudicació del pressupost genèric que sigui procedent fins a un import màxim de 200.000€
(pressupost base de licitació, IVA exclòs), amb l’obligació d’informar al Consell Social de totes les operacions dutes
a terme en el transcurs del semestre de l’exercici social en curs. c) Aplicar el procediment previst als punts primer i
segon d’aquest acord a les pròrrogues de contractes administratius que impliquin un compromís de despesa
pluriennal del pressupost genèric. d) Autoritzar al gerent l’autorització de les despeses de qualsevol import, de
caràcter anual o pluriennal, provinents de contractacions centralitzades en el Consorci de Serveis Universitaris de
Catalunya (CSUC), sempre que la despesa estigui prevista en el Pla General d’Activitats (PGA) anual que aprova el
Consell de Govern del CSUC. Amb aquesta finalitat, la Comissió d’Economia i d’Organització, delegada de Consell
de Govern, i la Comissió Econòmica del Consell Social seran informades anualment del PGA del CSUC. Si la Comissió
Executiva del CSUC aprovés una licitació no contemplada en el PGA anual, li serà aplicable el procediment previst
en els apartats a), b) i c) d’aquest acord.
Vist el Pla General d’Activitats del CSUC per a l’exercici de 2019 tractat en la Comissió d’Economia i d’Organització,
comissió delegada del Consell de Govern, en la sessió de 6 de març de 2019(document 1).
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
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ACORDS
1) Donar-se per assabentats del Pla General d’Activitats del CSUC per a l’exercici 2019, d’acord amb el que consta
en el document 1.
2) Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència l'execució i el seguiment
d’aquest acord.
Acord 38/2019, de 29 de març de 2019, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Baixes d‘immobilitzat de la UAB corresponents a l’exercici 2018.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Vist que la rectora de la UAB informa amb data 24 d’abril de 2018 sobre les baixes de l’inventari general de drets i
béns de la UAB, en relació als béns mobles per valor inferior a 1.500 euros en casos de robatoris,
deterioraments/deixalleria, vendes o donacions a terceres persones (document 1).
Vist l’article 89 apartat k de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya.
Vistos els articles 204 i 208 dels Estatuts de la UAB pel que fa al patrimoni i a l’inventari de béns i drets de la UAB.
Vist l’article 64.q) del Estatuts de la UAB pel que fa al procediment d’afectació i desafectació al domini públic dels
béns universitaris, així com l’adquisició i el procediment d’alienació de béns patrimonials.
Vist l’article 28.2. apartat g, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social.
Vist l’acord PLE 18/2015 pres pel Ple del Consell Social de 30
rector/a a donar de baixa de l’inventari general de drets i béns
euros en casos de robatoris, deteriorament/deixalleria, vendes
Vicegerència d’Economia i amb l’obligació d’informar anualment
terme en el transcurs de l’exercici econòmic.

d’abril de 2015 en virtut del qual s’autoritza el/la
de la UAB béns mobles per valor inferior als 1.500
o donacions a terceres persones, a proposta de la
al Consell Social de totes les operacions portades a

Vist l’acord 023/2019 pres per la Comissió d’Economia i d’Organització, delegada del Consell de Govern de la UAB,
de 6 de març de 2019, en virtut del qual ACORDS: PRIMER. Informar de la proposta de baixa de l’inventari general
de la UAB dels béns mobles amb valor inferior a 1.500€., segons document annex; SEGON: Elevar-ho al Consell de
Govern i al Consell Social perquè exerceixi les seves competències; TERCER. Encarregar al Vicerector d’Economia i
Campus l'execució i el seguiment d'aquests acords.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
ACORDS
1)
La Comissió Econòmica del Consell Social de la UAB es dóna per assabentada de la baixa, en l’exercici 2018,
de l’inventari general de la UAB dels béns mobles amb valor inferior a 1.500 euros, d’acord amb el que consta en el
document 1.
2) Presentar al Ple del Consell Social la informació sobre la baixa de l’inventari general de la UAB del béns mobles
amb valor inferior a 1.500 euros, d’acord amb el que consta en el punt primer d’aquest acord.
Acord 39/2019, de 29 de març de 2019, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Despeses pluriennals per a la contractació del servei d’assegurança d’accidents, d’assistència en viatge, de despeses
mèdiques i de responsabilitat civil per als estudiants.
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Vist el certificat amb data 27 de febrer de 2019 emès pel Vicerector d’Economia i Campus de la UAB, d’existència
de crèdit suficient per atendre la despesa corresponent a la contractació número Consu 4/2019 del servei
d’assegurança d’accidents, d’assistència en viatge, de despeses mèdiques i de responsabilitat civil per als estudiants
(document 1).
Vist el que disposen els articles 47 i 47 bis i 73,2 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària
pel que fa als compromisos de despeses de caràcter pluriennal i l’existència de crèdit pressupostari suficient per
atendre-les.
Vist l’article 89.d de la llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vist el que disposa l’article 116.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, el qual
estableix literalment: “Asimismo, deberá incorporarse el certificado de existencia de crédito o, en el caso de
entidades del sector público estatal con presupuesto estimativo, documento equivalente que acredite la existencia
de financiación, y la fiscalización previa de la intervención, en su caso, en los términos previstos en la Ley 47/2003,
de 26 de noviembre, General Presupuestaria”.
Vist el que disposa l’article 28.3.g del reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist el que estableix la base d’execució 22 del pressupost de la UAB per al 2019, aprovat en sessió plenària del
Consell Social segons acord PLE 74/2018, de 19 de desembre.
Vist l’acord PLE 89/2017 pres pel Ple del Consell Social reunit el 20 de desembre de 2017, en virtut del qual s’aprova
el procediment d’aprovació de les despeses pluriennals.
Vist l’acord 025/2019, pres per la Comissió d’Economia i Organització delegada del Consell de Govern de 6 de març
de 2019 que estableix: PRIMER. Aprovar la proposta de despeses pluriennals corresponent al contracte número
Consu 4/2019 de servei d’assegurança d’accidents, d’assistència en viatge, de despeses mèdiques i de
responsabilitat civil per als estudiants; SEGON. Elevar aquest acord al Consell Social per tal que exerceixi les
seves competències; TERCER. Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència
l'execució i el seguiment d’aquests acords.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions
ACORDS
1)
Aprovar les despeses pluriennals corresponents al contracte número Consu 4/2019 de servei d’assegurances
d’accidents, d’assistència en viatge, de despeses mèdiques i de responsabilitat civil per als estudiants i l’existència
de crèdit suficient per atendre-la, d’acord amb el que consta en el document 1.
2) Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència l'execució i el seguiment
d’aquest acord.
3)
Comunicar aquest acord al vicerector d’Economia i Campus, el gerent, la vicegerent de l’àmbit econòmic i la
cap de la Unitat de Contractació de la UAB.
Acord 40/2019, de 29 de març de 2019, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Modificacions de crèdit del pressupost del Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona corresponent a
l’any 2019.
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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 PLE 79/2018 pres pel Ple del Consell Social de la UAB reunit el dia 19 de desembre, pel qual s’aprova el
pressupost del Consell Social de la UAB corresponent a l’any 2019.
Vist la incorporació de romanents al pressupost del Consell Social de l’exercici 2019 per import de 26.307,19 euros,
en concepte de despeses meritades en l’exercici 2018 que s’han comptabilitzat en el 2019 per import de 9.647,68
euros i dels recursos compromesos per al projecte “Suport a l’èxit escolar dels joves en risc d’exclusió social al Vallès
Occidental” de la Fundació Autònoma Solidària, per import de 16.659,51 euros.
Vist l’acord PLE 05/2019, pres pel Ple del Consell Social de la UAB reunit el dia 26 de febrer, pel qual s’aproven les
accions de l’àmbit universitat-empresa a realitzar en l’any 2019 següents:
Programa Imagine Express, per import de 2.118 euros
Programa Generació de Reptes, per import de 8.000 euros
Programa Smart Money, per import de 3.200 euros
Acte La Nit del Consell Social, per import de 3.550 euros (ja classificat en la línia corresponent del pressupost
aprovat segons acord PLE 79/2018)
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 2019, d’acord amb el que consta en el document 1. .
Acord 41/2019, de 29 de març de 2019, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Modificació dels estatuts de l’Associació Conferencia de Centros y Departamentos de Traducción e Interpretación
(CCDUTI).
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Vist l’acord CE 24/2015, de data 27 de maig pres per la Comissió Econòmica del Consell Social, en virtut del qual
s’aprova “Sol·licitar la incorporació de la Universitat Autònoma de Barcelona a l’Associació Conferencia de Centros y
Departamentos de Traducción e Interpretación (CCDUTI) com a membre de ple dret de la mateixa, facultant al
rector perquè designi a la persona física que exercirà la representació de la Universitat Autònoma de Barcelona en
els òrgans de l’Associació.”
Atès que en data 15 de març de 2018 els promotors de l’Associació van sol·licitar la inscripció de l’esmentada
Associació, sota la denominació “Asociación de Universidades del Estado español con titulaciones oficiales de
Traducción e Interpretación (AUNETI)”, en el Registre Nacional d’Associacions del Ministeri de l’Interior, la qual cosa
va motivar un requeriment d’esmenes per part del Registre.
Atès que no es va complimentar correctament el requeriment susdit, en data 5 de juny de 2018 la Responsable del
Registre Nacional d’Associacions va resoldre tenir per desistida la petició.
Atès que els promotors de l’Associació volen iniciar el procés d’inscripció registral, el proper 21 de març de 2019
està previst celebrar l’Assemblea General de l’Associació on, entre d’altres, se signarà l’Acta Fundacional de
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l’esmentada associació i es confirmarà la modificació dels estatuts entre els quals està la modificació de la seva
denominació per la de “Asociación de Universidades del Estado español con titulaciones oficiales de Traducción e
Interpretación (AUNETI)”.
Vist l’acord 31/2019 del Consell de Govern, de data 13 de març de 2019 en virtut del qual ACORDS: PRIMER.Confirmar l’acord del Consell de Govern núm.50/2015, de 20 de maig de 2015 d’incorporar la UAB a l‘”Asociación
de Universidades del Estado español con titulaciones oficiales de Traducción e Interpretación (AUNETI)” i aprovar
els seus estatuts d’acord amb el text del document 3; SEGON.- Elevar aquesta al Consell Social per tal que exerceixi
les seves competències; TERCER.- Encarregar al secretari general l’execució i el seguiment d’aquests acords;
QUART.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius .
Vist l’article 88.e) de la 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vist l’article 64.t) dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.3. apartat a, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
ACORDS
Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:
1) Confirmar l’acord CE 24/2015, de data 27 de maig, pres per la Comissió Econòmica del Consell Social, i l’acord
d’incorporar la UAB a la “Asociación de Universidades del Estado español con titulaciones oficiales de Traducción e
Interpretación (AUNETI)” i aprovar la modificació dels seus estatuts d’acord amb el que consta en el document 1.
2)

Encarregar al secretari general de la UAB l’execució i el seguiment d’aquest acord.

3)
Comunicar el present acord a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-lo efectiu.
Acord 42/2019, de 29 de març de 2019, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Complements retributius addicionals per mèrits de recerca del personal docent i investigador contractat de la UAB.
AQU primera avaluació 2018, per recurs.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Vistos els articles 72 i 90 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vist l’article 64. m dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.3.d del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB.
D’acord amb la Resolució EMC/2977/2017, de 27 de desembre, per la qual es dona publicitat al procediment i als
terminis de presentació de les sol·licituds d’avaluació de l’activitat investigadora del personal docent i investigador
funcionari i contractat per a períodes que hagin finalitzat com a màxim el 31 de desembre de 2017.
Vista la certificació emesa per l’AQU Catalunya referent als complements retributius autonòmics per mèrits de
docència del professorat de la UAB.
Vist el Decret 405/2006, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les retribucions addicionals del personal docent i
investigador funcionari i contractat de les universitats públiques de Catalunya, en el seu article 7 estableix que un

Butlletí Oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona

BOUAB Núm. 171 - Març / 2019

pàg. 22

cop certificada l’avaluació per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, ho traslladarà al
Consell de Govern per tal que pugui formular la proposta d’assignació al Consell Social.
Vist l’acord 32/2019 pres pel Consell de Govern de 13 de març, en virtut del qual ACORDS: PRIMER.- Donar-se per
assabentats i donar per bona la proposta de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya de
complements retributius autonòmics per mèrits de recerca del professorat contractat de la UAB que han obtingut
avaluació positiva, d’acord amb l’annex.; SEGON.- Elevar aquest acord al Consell Social per a la seva aprovació, si
escau; TERCER.- Comunicar els presents acords a l’Àrea de Personal Acadèmic, per tal que portin a terme les
mesures necessàries per a fer-lo efectiu; QUART.- Encarregar al Vicerector de Personal Acadèmic que faci l’execució
i el seguiment d’aquests acords.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
ACORDS
1)
Aprovar els complements retributius autonòmics per mèrits de recerca del personal docent i investigador
contractat de la UAB que han obtingut avaluació positiva per l’estimació d’un recurs d’alçada, d’acord amb el que
consta al document 1.
2)

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

3) Comunicar el present acord a l'Àrea de Personal Acadèmic per tal que porti a termes les mesures necessàries
per a fer-lo efectiu.
Acord 43/2019, de 29 de març de 2019, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Contractes formalitzats per la UAB en el quart trimestre de l’exercici 2018.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Vist l’article 89. l) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya.
Vist l’article 184 dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.3. j) del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Atesa la relació de contractes formalitzats en el quart trimestre de l’exercici 2018, la qual ha estat facilitada per la
Unitat de Contractació Administrativa de la UAB (document 1).
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
ACORDS
La Comissió Econòmica del Consell Social es dóna per assabentada de la relació de contractes formalitzats per la
UAB en el quart trimestre de l’exercici 2018.
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I.1.3. Comissió Universitat-Empresa
[tornar a l’índex]

Acord 03/2019, de 25 de març de 2019, de la Comissió Universitat-Empresa del Consell Social
Acta de la sessió de la Comissió Universitat-Empresa del dia 12 de febrer de 2019
ACORDS
Aprovar l'acta de la reunió de la Comissió Universitat-Empresa del Consell Social del dia 12 de febrer de 2019
Acord 04/2019, de 25 de març de 2019, de la Comissió Universitat-Empresa del Consell Social
Accions del Consell Social a realitzar en l’any 2019 en l’àmbit Universitat-Empresa
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Vist l’acord PLE 79/2018 pres pel Ple del Consell Social de 19 de desembre, en virtut del qual s’aprova el pressupost
del Consell Social per a l’any 2019, que contempla, entre d’altres, 25.985 euros per a accions a realitzar en el 2019
en l’àmbit universitat-empresa.
Vist l’acord PLE 05/2019 pres pel Ple del Consell Social reunit el 26 de febrer, en virtut del qual es pren l’acord
següent: 1) Aprovar col·laborar en el programa Imagine Express de l’any 2019, amb una aportació de 2.118 euros.
2) Aprovar destinar 8.000 euros per al programa Generació de Reptes, en concepte de les despeses de contractació
externa dels serveis de consultoria de Design Thinking. 3) Aprovar destinar 3.200 euros al programa Smart Money
en concepte de les despeses de realització d’un vídeo promocional. 4) Aprovar destinar 3.550 euros per a l’acte La
Nit del Consell Social. 5) Comunicar el punt primer d’aquest acord a la vicerectora d’Alumnat i d’Ocupabilitat de la
UAB, als efectes que siguin oportuns. 6) Comunicar el punt segon d’aquest acord al vicerector d’innovació i de
Projectes Estratègics i el vicegerent de Recerca de la UAB, als efectes que siguin oportuns.
Atès que en virtut dels dos paràgrafs anteriors resta pendent d’assignar 9.116 euros a accions del Consell Social a
realitzar en l’any 2019 en l’àmbit Universitat-Empresa.
Vista la sol·licitud presentada per la Direcció del Programa Universitat-Empresa (document 1), relativa a col·laborar
en el finançament dels trofeus que es lliuren als millors Treballs de Fi de Grau dels estudiants del grau en
Administració i Direcció d'Empreses i d'Economia participants en el PUE (primer premi, segon premi i 3 accèssits),
amb l’objectiu d’estimular la qualitat dels Treballs considerant de manera especial els treballs que tinguin un
enfocament de caràcter innovador o creatiu.
Atès l’interès del Consell Social de la UAB de participar en les activitats que es duen a terme en el Programa de
Cooperació Educativa Universitat-Empresa de la Universitat Autònoma de Barcelona en el marc de la inserció laboral
dels estudiants.
Vist que en la Comissió Universitat-Empresa reunida el dia 12 de febrer de 2019 es conclou sobre l’interès que el
Consell Social col·labori en l’impuls de la formació dual de la UAB i de tractar una proposta concreta de col·laboració
en la reunió de la Comissió de 25 de març de 2019 (document 2).
A la vista de les consideracions exposades,
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
ACORDS
Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:
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1) Aprovar destinar 5.100 euros al projecte Formació Dual, en concepte de les despeses de contractació de suport
per a la realització d’un estudi sobre formació dual, d’import 4.500 euros, i les despeses de material de difusió del
projecte, d’import 600 euros.
2)
Aprovar destinar 1.000 euros a la col·laboració del Consell Social de la UAB en l’edició de l’any 2019 del
Programa Universitat-Empresa, en concepte dels guardons lliurats en el marc del primer premi, segon premi i dos
accèssits.
3) Comunicar el punt primer d’aquest acord al vicerector d’Innovació i de Projectes Estratègics i el vicegerent de
Recerca de la UAB, als efectes que siguin oportuns.
4)

Comunicar el punt segons d’aquest acord al responsable del Programa Universitat-Empresa.

I.2. Consell de Govern
[tornar a l’índex]

Acord 12/2019, de 13 de març, del Consell de Govern
Aprovar l’acta de la sessió anterior del dia 6 de febrer de 2019.
Acord 13/2019, de 13 de març, del Consell de Govern
Vist l’acord del Consell de Govern de data 13 de desembre de 2017 pel qual s’aprova el Model de Dedicació Acadèmica
del PDI de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Vista la conveniència de modificar l’article 7 per tal de regular l’aplicació de les reduccions docents per participació
en projectes de recerca al PDI permanent a 6 hores de les Unitats Docents Hospitalàries i de suprimir l’article 10.4.
Vist l’article 18.4 a) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, aprovada per Acord de Consell de Govern de 19 de juliol de 2009, pel que fa a les competències de la Comissió
de Personal Acadèmic, que estableix que li correspon informar les propostes que han de ser discutides i, si escau,
aprovades pel Consell de Govern pel que fa a disposicions normatives en matèria de personal acadèmic.
Vist l’acord de la Comissió de Personal Acadèmic de data 21 de febrer de 2019 pel qual s’informa favorablement la
modificació dels articles 7 i 10.4 del Model de Dedicació Acadèmica de la UAB i s’eleva al Consell de Govern per a
la seva aprovació.
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 la modificació dels articles 7 i 10.4 del Model de Dedicació Acadèmica, aprovat per acord del
Consell de Govern de data 13 de desembre de 2017, d’acord amb el document annex. [Document]
SEGON.- Establir la seva entrada en vigor a partir del dia següent de la seva aprovació per part del Consell de
Govern, i ordenar la seva publicació al Butlletí Oficial de la UAB.
TERCER.- Comunicar el present acord al vicerector de Personal Acadèmic, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-lo efectiu.
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Acord 14/2019, de 13 de març, del Consell de Govern
Vist l’acord del Consell de Govern de data 12 de juliol de 2017, pel qual es va aprovar el model i criteris de priorització
de les places de catedràtic contractat, i l’acord del Consell de Govern de 27 de setembre de 2018 pel qual es va
modificar l’esmentat model i criteris de priorització.
Atès que l’experiència en la priorització de les esmentades places ha fet necessària plantejar una nova proposta de
modificació dels models i criteris de priorització.
Vist l’article 18.4 de la normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern, aprovada
per acord del Consell de Govern de data 21 d’abril de 2005,que disposa que correspon a la Comissió de Personal
Acadèmic informar de les propostes que han de ser discutides i aproves pel Consell de Govern pel que fa a les
disposicions normatives en matèria de personal acadèmic.
Vist l’acord de la Comissió de Personal Acadèmic de data 21 de febrer de 2019 pel qual s’informa favorablement la
modificació del Model i criteris de priorització de les places de catedràtic contractat i s’eleva al Consell de Govern
per a la seva aprovació.
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 la modificació del Model i criteris de priorització de les places de catedràtic contractat, de
conformitat amb l’annex adjunt. [Document]
SEGON.- Establir la seva entrada en vigor a partir del dia següent de la seva aprovació per part del Consell de
Govern, i ordenar la seva publicació al Butlletí Oficial de la UAB.
TERCER.- Comunicar el present acord al vicerector de Personal Acadèmic, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-lo efectiu.
Acord 15/2019, de 13 de març, del Consell de Govern
Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat d'aprovació del Calendari acadèmic del curs
acadèmic 2019-2020.
Atesa la necessitat de disposar d’un calendari acadèmic marc de la UAB per a programar les activitats docents del
curs acadèmic 2019-2020.
Vista l’Ordre TSF/134/2018, de 30 de juliol, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals per a l'any
2019.
Vista l’Ordre TSF/225/2018, de 21 de desembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a la Comunitat
Autònoma de Catalunya per a l'any 2019.
Atesa la necessitat de delegar puntualment en la Comissió d’Afers Acadèmics l’aprovació de les modificacions que
es puguin produir en el calendari acadèmic per al curs acadèmic 2019-2020.
Vista la petició del vicerectorat de Programació Acadèmica i de Qualitat de delegació puntual en la Comissió d’Afers
Acadèmics per a la aprovació de les modificacions en el calendari acadèmic per al curs acadèmic 2019-2020.
Vist l'article 12.4.c de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern en 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 en matèria de calendari acadèmic i administratiu.
Atès que la proposta de calendari acadèmic per al curs 2019-2020 va ser informada favorablement a la sessió de la
Comissió d’Afers Acadèmics de 26 de febrer de 2019.
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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 proposta de calendari acadèmic per al curs 2019-2020 que s'annexa. [Document]
SEGON.- Delegar en la Comissió d’Afers Acadèmics l’aprovació de les modificacions del calendari acadèmic per al
curs acadèmic 2019-2020, si procedeixen.
TERCER.- Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment de l’acord
PRIMER.
QUART.- Comunicar el present acord a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a termes les mesures
necessàries per a fer-los efectius.
Acord 16/2019, de 13 de març, del Consell de Govern
Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat d'aprovació del Calendari acadèmic
administratiu per al curs acadèmic 2019-2020.
Atesa la necessitat de disposar d’un calendari acadèmic administratiu marc de la UAB del curs acadèmic 2019-2020.
Vista l’Ordre TSF/134/2018, de 30 de juliol, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals per a l'any
2019.
Vista l’Ordre TSF/225/2018, de 21 de desembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a la Comunitat
Autònoma de Catalunya per a l'any 2019.
Atesa la necessitat de delegar puntualment en la Comissió d’Afers Acadèmics l’aprovació de les modificacions que
es puguin produir en el calendari acadèmic administratiu per al curs acadèmic 2019-2020.
Vista la petició del vicerectorat de Programació Acadèmica i de Qualitat de delegació puntual en la Comissió d’Afers
Acadèmics per a la aprovació de les modificacions en el calendari acadèmic administratiu per al curs acadèmic 20192020.
Vist l'article 12.4.c) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per l'acord del Consell de Govern de data 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 en matèria de calendari acadèmic i administratiu.
Atès que la proposta de calendari acadèmic administratiu per al curs 2019-2020 va ser informada favorablement a
la sessió de la Comissió d’Afers Acadèmics de 26 de febrer de 2019.
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 proposta de calendari acadèmic administratiu per al curs 2019-2020 que s'annexa. [Document]
SEGON.- Delegar en la Comissió d’Afers Acadèmics l’aprovació
academicoadministratiu per al curs acadèmic 2019-2020, si procedeixen.

de
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TERCER.- Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment de l’acord
PRIMER.
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QUART.- Comunicar el present acord a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a termes les mesures
necessàries per a fer-los efectius.
Acord 17/2019, de 13 de març, del Consell de Govern
Vista la petició de creació de títols de grau i després de revisada la documentació justificativa corresponent que
acredita que les propostes reuneixen els requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus de títols.
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general.
Vist el que disposa l'article 64.e dels Estatuts de la UAB sobre la creació de títols universitaris oficials.
Vist el que disposa el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments
universitaris oficials.
Vist l'article 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 corresponents als estudis de primer cicle.
Atès que la proposta de creació de títol de grau va ser informada favorablement a la sessió de la Comissió d’Afers
Acadèmics de 26 de febrer de 2019.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de
Qualitat, el Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la creació dels títols de grau següents:
-

Enginyeria d’Automoció
Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística
Estudis d’Espanyol i Xinès

SEGON.- Elevar l'aprovació de la creació dels títols de grau al Consell Social per tal que exerceixi les seves
competències.
TERCER.- Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment dels acords
primer i segon.
QUART.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.
Acord 18/2019, de 13 de març, del Consell de Govern
Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat de supressió de títols de grau que ha estat
presentada pel centre corresponent.
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 el que disposa l’article 173 del Estatus de la UAB sobre la supressió d’ensenyaments que condueixen a l’obtenció
de títols oficials.
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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 corresponents als estudis de primer cicle.
Atès que la proposta de supressió de títols de grau va ser informada favorablement a la sessió de la Comissió d’Afers
Acadèmics de 26 de febrer de 2019.
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 supressió del títols de grau següents:
-

Enginyeria Elèctrica

SEGON.- Elevar l'aprovació de la supressió dels títols de grau al Consell Social per tal que exerceixi les seves
competències.
TERCER.- Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment dels acords
primer i segon.
QUART.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.
Acord 19/2019, de 13 de març, del Consell de Govern
Vista la petició de creació de títols de màster universitari i després de revisada la documentació justificativa
corresponent que acredita que les propostes reuneixen els requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus
de títols.
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general.
Vist el que disposa l'article 64.e dels Estatuts de la UAB sobre la creació de títols universitaris oficials.
Vist l'article 226 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb
el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011, sobre la creació 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 la creació de títols de màster universitari.
Atès que la proposta de creació dels títols de màster universitari va ser informada favorablement a la sessió de la
Comissió d’Afers Acadèmics de 26 de febrer de 2019.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de
Qualitat, el Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la creació dels títols de màster universitari següents:
-

Direcció en Centres per a la Innovació Educativa
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Erasmus Mundus en Literatura Infantil, Mitjans de Comunicació i Cultura / Children’s Literature, Media
and Culture
Estudis Globals d’Àsia Oriental
Humanitats i Patrimoni Digitals
Mediació Familiar i en el Àmbits del Dret Privat
Medicina Transfusional i Teràpies Cel·lulars i Tissulars / Transfusion Medicine and Cellular and Tissue
Therapies
Recerca Avançada en Ciència Política / Advanced Research in Political Science

SEGON.- Elevar l'aprovació de la creació 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.
Acord 20/2019, de 13 de març, del Consell de Govern
Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat de supressió de títols de màster universitari
que han estat presentades pels centres corresponents.
Vist el que disposa la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007,
de 12 d’abril, així com la resta de normes d’aplicació general.
Vist el que disposa el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments
universitaris oficials.
Vist l’article 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 26 de febrer de 2019.
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 extinció dels títols de màster universitaris següents:
-

Erasmus Mundus en Polítiques Educatives per al Desenvolupament Local
Recerca en Comunicació i Periodisme

SEGON.- Elevar l'aprovació de la supressió 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.

Butlletí Oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona

BOUAB Núm. 171 - Març / 2019

pàg. 30

Acord 21/2019, de 13 de març, del Consell de Govern
Vistes les peticions de creació i de modificació de títols de màster i de diploma de postgrau que han estat presentades
a l'Escola de Postgrau, i després de revisada la documentació justificativa corresponent que acredita que les
propostes reuneixen els requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus de títols.
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i les seves modificacions posteriors,
així com la resta de normes d'aplicació general.
Vist el que disposa l'article 64.f i 171.1 dels Estatuts de la UAB sobre la creació de titulacions pròpies de la UAB.
Vist l'article 12.4.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 7 de novembre de 2019, 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 les propostes de creació i de modificació de títols de màster i de diplomes de postgrau propis que es
presenten van ser informades favorablement a la sessió de la Comissió d’Afers Acadèmics de 26 de febrer de
2019.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la comissionada de la rectora per a l’Escola de
Postgrau i la Qualitat Docent, el Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la creació del títol de diploma de postgrau següent:
-

Diploma de Postgrau en Neuropsiquiatria i Psicologia de la Infància i de l’Adolescència

SEGON.- Aprovar la modificació dels títols de màster propi següents:
-

Màster en Aplicació i Control de la Terapèutica Antimicrobiana Intrahospitalària, que passa a denominar-se
màster en Aplicació i Control de la Terapèutica Antimicrobiana Hospitalària.
Màster en Formació en Paidopsiquiatria i Psicologia de la Infància i de l’Adolescència, que passa a denominarse màster en Neuropsiquiatria i Psicologia de la Infància i de l’Adolescència.

TERCER.- Aprovar la modificació del títol de diploma de postgrau següent:
-

Diploma de Postgrau en Gestió Estratègica de les Organitzacions de Seguretat, que passa a denominar-se
diploma de postgrau en Direcció d’Organitzacions de Seguretat.

QUART.- Elevar l'aprovació de la creació i de la modificació de títols de màster i de diplomes de postgrau propis al
Consell Social per tal que exerceixi les seves competències.
CINQUÈ.- Encarregar a la directora de l’Escola de Postgrau i de la Formació Contínua l'execució i el seguiment dels
acords primer a tercer.
SISÈ.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.
Acord 22/2019, de 13 de març, del Consell de Govern
Vista la proposta del vicerectorat 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 d’actualitzar la normativa d’admissió per experiència laboral i professional, així com unificar la
regulació de la matrícula de mínors, recollida tant a la normativa acadèmica abans esmentada com en el text refós
de la normativa sobre organització acadèmica complementària de la normativa acadèmica de caràcter general.
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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 26 de febrer de 2019.
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 dels articles 10 i 47 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 23/2019, de 13 de març, del Consell de Govern
Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat de modificació del Text Refós de la normativa
sobre organització acadèmica complementària de la normativa acadèmica de caràcter general de la UAB, aprovat
per acord de Consell de Govern de 19 d’octubre de 2011, i les seves posteriors modificacions.
Atesa la necessitat d’unificar la regulació de la matrícula de mínors, recollida tant a la normativa abans esmentada
com en el text refós de la normativa acadèmica 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 sobre organització acadèmica complementària de la normativa
acadèmica de caràcter general de la UAB abans esmentades van ser informades favorablement a la sessió de la
Comissió d’Afers Acadèmics de 26 de febrer de 2019.
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 del Text Refós de la normativa sobre organització acadèmica complementària de la
normativa acadèmica de caràcter general de la UAB, aprovat per acord de Consell de Govern de 19 d’octubre de
2011, i les seves posteriors modificacions, 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.
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Acord 24/2019, de 13 de març, del Consell de Govern
Vist l’article 54 bis 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) pel que fa al
professorat emèrit.
Vist l’article 52 i 53 de la Llei d’Universitats de Catalunya que regulen els requisits del professorat emèrit i honorari.
Vist l’article 138 dels Estatuts de la UAB que regula la tipologia de personal docent i investigador.
Vistos els articles 11 i següents del Reglament de Personal Acadèmic aprovat per acord del Consell de Govern de la
Universitat Autònoma de Barcelona de 17 de novembre de 2010 i modificada en diverses ocasions i la darrera el 13
de desembre del 2017.
Atesa la conveniència de revisar la regulació del professorat emèrit i honorari.
Vist l’article 18.4 de la normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern, aprovada
per acord del Consell de Govern de data 21 d’abril de 2005,que disposa que correspon a la Comissió de Personal
Acadèmic informar de les propostes que han de ser discutides i aproves pel Consell de Govern pel que fa a les
disposicions normatives en matèria de personal acadèmic.
Vist l’acord de la Comissió de Personal Acadèmic de data 21 de febrer de 2019 pel qual s’informa favorablement la
modificació del Reglament de Personal Acadèmic pel que fa al professorat emèrit i honorari i s’eleva al Consell de
Govern per a la seva aprovació.
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 la modificació del Reglament de Personal Acadèmic, pel que fa al professorat emèrit i honorari,
de conformitat amb l’annex adjunt. [Document]
SEGON.- Establir la seva entrada en vigor a partir del dia següent de la seva aprovació per part del Consell de
Govern, i ordenar la seva publicació al Butlletí Oficial de la UAB.
TERCER.- Comunicar el present acord al vicerector de Personal Acadèmic, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-lo efectiu.
Acord 25/2019, de 13 de març, del Consell de Govern
Vista la proposta del vicerector de Relaciones Institucionals i de Cultura.
Atès que les revistes científiques constitueixen un important mitjà de publicació i difusió de la investigació i que
darrerament s’ha produït un important canvi en els canals de publicació i difusió de la investigació científica en
general i més específicament en l’àmbit de les revistes.
Atesa la ‘Política d’accés obert a la UAB’ aprovat pel Consell de Govern de 25 d’abril de 2012.
Atès que procedeix revisar la funció que les revistes han tingut fins ara a la UAB i els mitjans de producció que s’han
utilitzat, des del vicerectorat de Relacions Institucionals i de Cultura, es vol promoure l’aprovació del Reglament de
revistes científiques de la Universitat Autònoma de Barcelona, en els termes del text adjunt.
Vist l'article 16.4.c) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de juliol de 2016, la Comissió
Investigació va prendre l’acord núm. 10/2019, de 20 de febrer, pel qual es va informar favorablement l’aprovació
del Reglament de revistes científiques de la Universitat Autònoma de Barcelona.
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Vists els articles 60 i 64.a) dels Estatuts de la UAB que estableixen com a competència del Consell de Govern la
creació normativa.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Relaciones Institucionals i de
Cultura, el Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar el Reglament de revistes científiques de la Universitat Autònoma de Barcelona, en els termes
del text adjunt. [Document]
SEGON.- Encarregar al vicerector de Relaciones Institucionals i de Cultura l'execució i el seguiment d’aquests acords.
TERCER.- Comunicar els presents acords al director del Servei de Publicacions, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.
Acord 26/2019, de 13 de març, del Consell de Govern
Atesa la necessitat d‘unificar esforços per tal de respondre millor a les necessitats actuals, consistents, entre d’altres,
en agrupar sota una única entitat les activitats de formació no subvencionada que ofereix la UAB, i vist que en data
20 de juny de 2014, el Patronat de la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona va acordar la creació de l’Escola
Fundació Universitat Autònoma de Barcelona-Formació (fUABf), que té per finalitat organitzar, gestionar i impartir
la formació no subvencionada, en tots els seus àmbits de coneixement.
Vist que per l’ORDRE EMC/208/2016, de 21 de juliol es va aprovar l'adscripció de l'Escola Fundació Universitat
Autònoma de Barcelona - Formació a la Universitat Autònoma de Barcelona.
Vist que en la sessió del dia 11 de juny de 2018, el Patronat de la Fundació Salut i Envelliment UAB va acordar
aprovar la integració de l’Escola Doctor Robert a la Fundació UAB, amb efectes d’ 1 de setembre de 2018.
Vist que la integració de l’Escola Universitària Doctor Robert comportarà que tots els drets i obligacions assignats
seran assumits per l’Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona-Formació (fUABf), a partir de la data de la
seva integració a la UAB.
Vist que en la sessió del dia 25 de juny de 2018, el Patronat de la Fundació UAB va acordar acceptar el traspàs de
l’activitat de l’Escola Doctor Robert, i incorporar-la a l’Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona- Formació
(FUABf), adscrita a la UAB, per tal d’assegurar l’eficiència de totes i cadascuna de les accions formatives. Així mateix,
el susdit Patronat va acordar desadscriure l’Escola Doctor Robert de la UAB, i integrar tota la seva activitat a l’Escola
Fundació Universitat Autònoma de Barcelona- Formació (FUABf), un cop es produís el traspàs de l’activitat.
Vistos els termes de la proposta de conveni de desadscripció.
Vist l'article 10 del Decret 390/1996, de 2 de desembre, de regulació del règim d’adscripció a les universitats
públiques de centres docents d’ensenyament superior.
Vist el què disposa l’article 105 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya que regula l’adscripció
i desadscripció de centres a les Universitats Públiques de Catalunya.
D’acord amb l’article 37 dels Estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona.
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 l’acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa a les
competències de la Comissió d’Afers Acadèmics en matèria d’adscripció de centres.
Atès que la Comissió d’Afers Acadèmics va informar favorablement la desadscripció de l’Escola Doctor Rober en data
26 de febrer de 2019.
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
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PRIMER.- Obrir un termini de 15 dies per tal que les facultats, escoles, departaments, instituts universitaris
d'investigació i personal acadèmic afectats presentin, si ho consideren convenient, al·legacions motivades sobre la
proposta de desadscripció de l'Escola Doctor Robert i, eventualment, que les facin arribar a la Secretaria General.
SEGON.- Comunicar l’acord anterior als departaments, instituts universitaris d'investigació, facultats i escoles.
Acord 27/2019, de 13 de març, del Consell de Govern
Atès que ha estat constatat que en determinades comissions del Consell de Govern hi ha vacants o places que
necessiten renovació.
Concretament, queden per cobrir:
COMISSIÓ D’AFERS ACADÈMICS
1 Representant del professorat sector B
2 Representants de l’alumnat, proposats pel Consell d'Estudiants
COMISSIÓ D’ALUMNAT I D’OCUPABILITAT
6 Representants de l’alumnat, proposats pel Consell d'Estudiants
COMISSIÓ DE DOCTORAT

6 Representants dels coordinadors i coordinadores de programes de doctorat dels següents àmbits:
- 2 coordinadors o coordinadores de l’àmbit de ciències socials.
- 2 coordinadors o coordinadores de l’àmbit de ciències experimentals i tecnologies.
- 1 coordinador o coordinadora de l’àmbit de ciències de la salut.
- 1 coordinador o coordinadora de l’àmbit de ciències humanes.
2 Representants de l’alumnat de Doctorat que siguin membres del Claustre

1 Representant del Personal d’Administració i Serveis membre del Claustre
COMISSIÓ D’ECONOMIA I D’ORGANITZACIÓ
1 Representant del professorat sector B
2 Representants de l’alumnat, proposats pel Consell d'Estudiants
COMISSIÓ D’INVESTIGACIÓ
1 Representant del professorat sector B, àmbit de ciències experimentals i tecnologies
1 Representant de l’alumnat de postgrau que pertanyi al col·lectiu de PIF
COMISSIÓ DE PERSONAL ACADÈMIC
2 Representants de l’alumnat de Postgrau, que pertanyin al col·lectiu del personal investigador en formació
(PIF)
COMISSIÓ DE QUALITAT
1 Representant del professorat sector B membre del Claustre
2 Representants de l’alumnat, proposats pel Consell d'Estudiants
COMISSIÓ DE RELACIONS INTERNACIONALS I DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA
4 Representants de l’alumnat, proposats pel Consell d'Estudiants
COMISSIÓ DE TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENTS I PROJECTES ESTRATÈGICS
1 Representant de l’alumnat de Postgrau, que pertany al col·lectiu del personal investigador en formació (PIF)
Vist que l’article 3 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB estableix:
1. Els membres de les comissions, excepte els que s'esmenten al paràgraf següent, són elegits pel Consell de
Govern, després d'haver presentat prèviament la candidatura corresponent, i d'acord amb el que estableix
l'article 24 del Reglament del Consell de Govern.
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2. Els degans i directors d'escola, de departament o d'institut són elegits pel col·lectiu respectiu i d'entre els
membres d'aquest, i són membres de la comissió per raó del càrrec. En el moment de l'elecció, s'han de
proclamar el titular i el suplent.
3. Les persones candidates a representar l’estudiantat a les comissions del Consell de Govern han de ser
proposades pel Consell d’Estudiants de la UAB. En el cas que siguin candidats a representar l’estudiantat de
postgrau hauran de pertànyer al col·lectiu del personal investigador en formació (PIF).
Vist el que disposa l'article 24 del Reglament del Consell de Govern
1. Els membres de les Comissions són elegits pel Consell de Govern, prèvia presentació de candidatures, que
serà comunicada a efectes de publicitat als diversos estaments i a les estructures bàsiques de la universitat.
2. Les candidatures s'han de presentar per escrit, amb especificació de Comissió i estament, a la Secretaria
General, la qual ha de garantir la publicitat de la convocatòria entre els membres de la comunitat universitària.
3. L'elecció es farà per majoria simple de vots emesos. L'escrutini es realitzarà recomptant els vots i ordenant
els candidats per ordre descendent en nombre de vots i resultaran elegits els més votats que compleixin les
condicions generades de composició establerts per a cada Comissió. En cas que alguna de les eleccions deixés
vacant un o diversos llocs per cobrir, es procedirà a una nova votació.
Vist que s'ha obert el termini de presentació de candidatures fins el dia 12 de març de 2016, a les 9:00. Per tal que
els membres del Consell de Govern puguin conèixer les candidatures presentades, s’ha habilitat un pàgina de
consulta.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, el Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Elegir els membres de les comissions del Consell de Govern en els temes que consten al document que
s’annexa. [Document]
SEGON.- Comunicar el resultat de la votació a les persones que resulten escollides i als presidents de les comissions.
TERCER.- Publicar el resultat de la votació a la Intranet de la UAB corresponent als diferents col·lectius.
Acord 28/2019, de 13 de març, del Consell de Govern
L’article 127.2.f) de la Llei1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya estableix que integren la Conferència
General del Consell Interuniversitari de Catalunya, entre d’altres, tres representants de la comunitat universitària
de cadascuna de les universitats públiques i privades, nomenats d’acord amb el que estableixi el consell de govern
o les normes d’organització i de funcionament respectius, les quals, en tot cas, han de garantir la representació de
l’alumnat.
En data 4 de març de 1999 la Junta de Govern (òrgan anterior a l’actual Consell de Govern) va acordar designar
com a representants d’aquesta Conferència General dos vicerectors i un estudiant nomenats per la mateixa Junta
de Govern entre els seus membres.
De conformitat amb l'article 3.a del Reglament del Consell d'Estudiants de la UAB aprovat pel Consell de Govern en
data 25 d'abril de 2012, el qual estableix que una de les competències d'aquest Consell d'Estudiants és representar
la comunitat estudiantil de la UAB, entre d'altres, en la Conferència General del Consell Interuniversitari de
Catalunya, només en podran presentar candidatura per a aquesta elecció els estudiants membres del Consell de
Govern que siguin membres del Consell d'Estudiants de la UAB.
Atès que l’alumnat escollit anteriorment ha perdut la condició de membre del Consell de Govern, correspon ara la
designació de la representació de l’alumnat.
Vist que s'ha obert el termini de presentació de candidatures fins a les 9:00 del dia 12 de març de 2019.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, el Consell de Govern ha adoptat els següents
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ACORDS
PRIMER.- Nomenar Roser Amat Sorando representant de l’alumnat de la UAB a la Conferència General del Consell
Interuniversitari de Catalunya, en substitució del que ha causat baixa.
SEGON.- Comunicar aquest acord a les persones interessades i al Consell Interuniversitari de Catalunya.
Acord 29/2019, de 13 de març, del Consell de Govern
En data 18 de desembre de 2018 es va incorporar la nova representació de l’alumnat en el Claustre i es van escollir
els seus representants en el Consell de Govern. Això ha comportat, entre d’altres extrems, que l’estudiant del Consell
de Govern membre del Consell d’Estudiants de la UAB ha causat baixa com a membre del Consell de Govern i, per
tant, que s’hagi de procedir a l’elecció d’aquest estudiant.
Vist el Reglament del Consell d’Estudiants de la UAB, aprovat pel Consell de Govern en data 25 d’abril de 2012, el
qual estableix en el seu article 2.1.b que serà membre del Consell d’Estudiants de la UAB un estudiant que sigui
membre del Consell de Govern.
Vist el Reglament de funcionament intern del Consell d’Estudiants de la UAB, aprovat pel Consell de Govern en data
5 de juny de 2013 i ratificat per acord del Consell de Govern de 17 de juliol de 2013, el qual estableix en el seu
article 1.1.b que serà membre del Consell d’Estudiants de la UAB un dels representants dels estudiants al Consell
de Govern, a proposta del Consell d’Estudiants de la UAB.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, el Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Nomenar Clara Garcia Castellarnau representant de l’alumnat del Consell de Govern en el Consell
d’Estudiants de la UAB.
SEGON.- Comunicar el resultat de la votació a la persona que resulti escollida i al Consell d’Estudiants de la UAB.
Acord 30/2019, de 13 de març, del Consell de Govern
Tal i com ja es va procedir en anys anteriors, es presenten, per a coneixement dels membres del Consell de Govern,
els convenis dels diferents àmbits de la UAB que s'han signat durant el 2018.
Per això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del secretari general, el Consell de Govern ha adoptat
els següents
ACORDS
PRIMER.- Donar-se per assabentat dels convenis subscrits a la UAB en el 2018. [Document1] [Document2]
[Document3] [Document4] [Document5] [Document6] [Document7]
SEGON.- Elevar al Consell Social aquesta informació per tal que exerceixin les seves competències.
Acord 31/2019, de 13 de març, del Consell de Govern
Vist els acords núm. 50/2015 i CE 24/2015, de dates 20 de maig de 2015 i 27 de maig del Consell de Govern i de
la Comissió Econòmica del Consell Social, respectivament, en virtut dels quals es va aprovar “Sol·licitar la
incorporació de la Universitat Autònoma de Barcelona a l’Associació Conferencia de Centros y Departamentos de
Traducción e interpretación (CCDUTI) com a membre de ple dret de la mateixa, facultant al rector perquè designi a
la persona física que exercirà la representació de la Universitat Autònoma de Barcelona en els òrgans de l’Associació”.
Atès que en data 15 de març de 2018 els promotors de l’Associació van sol·licitar la inscripció de l’esmentada
Associació, sota la denominació ‘ASOCIACIÓN DE UNIVERSIDADES DEL ESTADO ESPAÑOL CON TITULACIONES
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OFICIALES DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN (AUNETI)’, en el Registre nacional d’associacions del Ministeri de
l’Interior, la qual cosa va motivar un requeriment d’esmenes per part del Registre.
Atès que no es va complimentar correctament el requeriment susdit, en data 5 de juny de 2018 la Responsable del
Registre nacional d’associacions va resoldre tenir per desistida la petició.
Atès que els promotors de l’Associació volen iniciar el procés d’inscripció registral, el proper 21 de març de 2019
està previst celebrar l’Assamblea General de l’Associació on, entre d’altres, se signarà l’Acta Fundacional de
l’esmentada associació i es confirmarà la modificació dels estatuts entre els quals està la modificació de la seva
denominació per la de ‘ASOCIACIÓN DE UNIVERSIDADES DEL ESTADO ESPAÑOL CON TITULACIONES OFICIALES
DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN (AUNETI)’.
Vist l'article 64.t) dels Estatuts de la UAB pel qual el Consell de Govern ha de proposar al Consell Social la modificació
de la Universitat en altres entitats.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del secretari General de la UAB, el Consell de
Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Confirmar l’acord del Consell de Govern núm. 50/2015, de 20 de maig de 2015 d’incorporar la UAB a
‘ASOCIACIÓN DE UNIVERSIDADES DEL ESTADO ESPAÑOL CON TITULACIONES OFICIALES DE TRADUCCIÓN E
INTERPRETACIÓN (AUNETI)’ i aprovar els seus estatuts d’acord amb el text annex. [Document]
SEGON.- Elevar aquesta al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències.
TERCER.- Encarregar al secretari general l'execució i el seguiment d’aquests acords.
QUART.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius.
Acord 32/2019, de 13 de març, del Consell de Govern
D’acord amb la Resolució EMC/2977/2017, de 27 de desembre, per la qual es dona publicitat al procediment i als
terminis de presentació de les sol·licituds d'avaluació de l'activitat investigadora del personal docent i investigador
funcionari i contractat, per a períodes que hagin finalitzat com a màxim el 31 de desembre de 2017.
Vistes les certificacions emeses per AQU Catalunya referents als complements retributius autonòmics per mèrits de
recerca del professorat de la UAB.
El Decret 405/2006, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les retribucions addicionals del personal docent i
investigador funcionari i contractat de les universitats públiques de Catalunya, en el seu article 7 estableix que un
cop certificada l’avaluació per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, ho traslladarà al
Consell de Govern per tal que pugui formular la proposta d’assignació al Consell Social.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, el Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Donar-se per assabentats i donar per bona la proposta de l’Agència per a la Qualitat del Sistema
Universitari de Catalunya de complements retributius autonòmics per mèrits de recerca del professorat contractat
de la UAB que han obtingut avaluació positiva, d’acord amb l’annex. [Document]
SEGON.- Elevar aquest acord al Consell Social per a la seva aprovació, si escau.
TERCER.- Comunicar el present acord a l’Àrea de Personal Acadèmic, per tal que portin a terme les mesures
necessàries per a fer-lo efectiu.
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QUART.- Encarregar al Vicerector de Personal Acadèmic que faci l’execució i el seguiment d’aquests acords.

I.3. Comissions del Consell de Govern
I.3.1. Comissió d’Economia i d’Organització
[tornar a l’índex]

Punt 1. Aprovació de l’acta de la darrera sessió.
Acord 015/2019, de 6 de març de 2019 , Comissió d'Economia i d'Organització

ACORDS
Aprovar l'acta de la sessió de 14 de febrer de 2019.

Punt 3. Tancament provisional a 31 de desembre de 2018.
Acord 016/2019, de 6 de març de 2019 , Comissió d'Economia i d'Organització
Vistos els articles 210 i 211 dels Estatuts de la UAB que preveuen que la UAB té un pressupost anual, únic, públic i
equilibrat que conté tots els ingressos previsibles i la totalitat de les despeses estimades al llarg de l’exercici
econòmic i que el pressupost anirà acompanyat de les seves bases d’execució.
Vist l’article 23 de les Bases d’execució del pressupost 2018, que pel que fa al tancament de l’exercici 2018 preveu
que caldrà imputar tots els ingressos que hagin estat liquidats o que corresponguin a l’exercici i totes les obligacions
que s’acrediti que s’han concret durant el mateix període.
Vist l’article 81.5 de la Llei Orgànica d’Universitats, modificat pel Reial Decret Llei 14/2012, de 20 d’abril, de mesures
urgents de racionalització de la despesa pública de l’àmbit educatiu que disposa el següent:
5. “Les universitats estan obligades a retre comptes de la seva activitat davant l'òrgan de fiscalització de comptes
de la Comunitat Autònoma, sense perjudici de les competències del Tribunal de Comptes.
El pressupost de cada exercici es liquidarà quant a la recaptació de drets i el pagament d'obligacions el 31 de
desembre de l'any natural corresponent, quedant a càrrec de la Tresoreria universitària tots els ingressos i
pagaments pendents, segons les seves respectives contraccions. Les universitats han de confeccionar la liquidació
del seu pressupost abans del primer de març de l'exercici següent.
En cas de liquidació del pressupost amb romanent de tresoreria negatiu, el Consell Social ha de procedir en la
primera sessió que celebri a la reducció de despeses del nou pressupost per quantia igual al dèficit produït.
L'expressada reducció només podrà revocar-se per acord de l'òrgan, a proposta del Rector, previ informe de
l'interventor i autorització de l'òrgan corresponent de la Comunitat Autònoma, quan les disponibilitats
pressupostàries i la situació de tresoreria ho permetessin.
Les transferències, amb càrrec als pressuposts de la Comunitat Autònoma, a favor, directament o indirectament, de
les universitats requeriran l'aprovació i posada en marxa de la reducció de despeses.
Les universitats remetran còpia de la liquidació dels seus pressupostos i el resta de documents que constitueixin els
seus comptes anuals a la Comunitat Autònoma en el termini establert per les normes aplicables de la Comunitat
Autònoma.
La manca de remissió de la liquidació del pressupost, o la manca d'adopció de mesures en cas de liquidació amb
romanent negatiu, facultarà la Comunitat Autònoma per adoptar, en l'àmbit de les seves competències, les mesures
necessàries per a garantir l’estabilitat pressupostària de la Universitat.”
Vist el tancament provisional del pressupost finalitzat a 31 de desembre de 2018 que s’annexa.
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Vist l'article 10 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB,
pel que fa a les competències de la Comissió d’Economia i d’Organització en matèria de planificació i seguiment
econòmic i pressupostari.
Vista la conformitat del Gabinet jurídic.

ACORDS
PRIMERA.- Informar favorablement de la liquidació provisional del pressupost corresponent a l’exercici finalitzat el
31 de desembre de 2018.[Document]
SEGONA.- Encarregar al vicerector d’Economia i de Campus l’execució i el seguiment d’aquests acords.

Punt 4. Aprovació de les modificacions de crèdit a 31 de desembre de 2018.
Acord 017/2019, de 6 de març de 2019 , Comissió d'Economia i d'Organització
Vista la proposta d’aprovació de les modificacions de crèdit de data 31 de desembre de 2018.
Vistos els Acords de la Comissió d’Economia i Organització de data 15 de febrer de 2018, d’11 d’abril de 2018, de
4 de juny de 2018, de 27 de juny de 2018, de 19 de setembre de 2018, de 24 d’octubre de 2018, 21 de novembre
de 2018 i 23 de gener de 2019.
Vistos els articles 210 i 211 dels Estatuts de la UAB que preveuen que la UAB té un pressupost anual, únic, públic i
equilibrat que conté tots els ingressos previsibles i la totalitat de les despeses estimades al llarg de l’exercici
econòmic i que el pressupost anirà acompanyat de les seves bases d’execució.
Vist l'article 6 de les Bases d’execució del pressupost de la UAB pel 2018 aprovat per Acord consell de Govern de 26
d’abril de 2018 i per Acord de Consell Social de 23 de maig de 2018 que pel que fa a les modificacions de crèdit
preveu que són les alteracions de les partides pressupostàries aprovades inicialment, i que aquestes poden provenir
de transferències de crèdit entre diverses partides i articles, traspàs de crèdits entre diversos centres de cost i
traspàs de crèdit entre diversos centres de cost.
Vist l'article 10.1 lletra a) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, segons la redacció donada per l’Acord de Consell de Govern de 7 de novembre de 2018, pel que fa a les
competències de la Comissió d’Economia i d’Organització en matèria d’instruccions per al seguiment i la gestió del
pressupost.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del gerent, la Comissió d’Economia i d’Organització
de la UAB, ha adoptat els següent

ACORDS
PRIMER. Aprovar les modificacions de crèdit en data 31 de desembre de 2018. [Document]
SEGON. Encarregar al gerent i a la vicegerent d’Economia l'execució i el seguiment d’aquests acords.

Punt 5. Aprovació del resultat de l’Aplicació de la instrucció de romanents de crèdit de l’exercici 2018 al
pressupost 2019.
Acord 018/2019, de 6 de març de 2019 , Comissió d'Economia i d'Organització
Vist l'article 10 de la Llei 4/2017, el 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, que
regula el procediment per a poder incorporar els romanents de crèdit amb els requisits expressament previstos.
Vistos els articles 210, 211, 213 i 215 dels Estatuts de la UAB que preveuen que la UAB té un pressupost anual,
únic, públic i equilibrat que conté tots els ingressos previsibles i la totalitat de les despeses estimades al llarg de
l'exercici econòmic.
Vist l'article número 12 de les Bases d'execució del pressupost 2019, aprovat per Acord de Consell de Govern de 5
de desembre de 2018 i per Acord del Consell Social de 19 de desembre de 2018, que pel que fa a l'addició als
crèdits de l'exercici corrent de romanents de crèdits de l'exercici anterior que, per diverses circumstàncies, no han
estat utilitzats
Vista la Instrucció per a la incorporació de romanents de crèdit de l’exercici de 2018 al pressupost de la UAB de
2019, aprovada per acord de la Comissió d’Economia i d’Organització de data 21 de novembre de 2018 la qual
preveu que correspon a la Comissió d’Economia i d’Organització conèixer i valorar les sol·licituds motivades
d’incorporació de romanents per a l’exercici 2019 i que en els casos en què la Comissió d’Economia emeti un informe
favorable, la gerència procedirà a la incorporació de romanents. En cas que l’informe sigui de caràcter desfavorable,
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es garantirà un termini de trenta dies per a al·legacions, a partir de les quals el vicerector d’Economia i de Campus
resoldrà.
Vist el que disposa l’informe d’aplicació de la Instrucció per a la Incorporació de Romanents de crèdit de l’exercici
2018 al pressupost de de la UAB 2019 aprovat per Acord de la Comissió d’Economia i Organització en data 14 de
febrer de 2019 pel que fa al procediment d’aplicació de la Instrucció i a les competències de la Comissió d’Economia
i Organització; especialment en relació als criteris d’aplicació dels romanents pels centres de cost i projectes
pressupostaris (B.2, B.3 B.4) i, concretament, en relació a les tipologies B.2.2, B.2.3, B.4.4 i B.4.6 els quals es
valoraran de forma individual.
Vist l'article 10 apartat 1, lletra a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de
Govern de la UAB, segons la redacció donada per pels Acord de Consell de Govern de 7 de novembre de 2018, pel
que fa a les competències de la Comissió d'Economia i d'Organització en matèria d’aprovació de les instruccions
per al seguiment i la gestió del pressupost.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del gerent, la Comissió d’Economia i Organització
de la UAB, ha adoptat els següents

ACORDS
PRIMER. Aprovar l’Informe del resultat de l’aplicació de la Instrucció de romanents de crèdit de l’exercici 2018 al
pressupost de la UAB de 2019.[Document]
SEGON. Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l'Equip de Govern i la Gerència l'execució i el
seguiment d'aquests acords.

Punt 6. Aprovació de la Relació de Llocs de Treball a 31 de desembre 2018.
Acord 019/2019, de 6 de març de 2019 , Comissió d'Economia i d'Organització
Vista la Relació de Llocs de Treball de la UAB a data 31 de desembre de 2018.
Vist l’article 74 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril per la qual s’aprova l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP), que
preveu que les administracions públiques han d’estructurar la seva organització a través de relacions de llocs de
treball o d’altres instruments organitzatius similars que comprenguin, almenys, la denominació dels llocs, els grups
de classificació professional, els cossos o escales, si s’escau, a que estiguin adscrits, els sistemes de provisió i les
retribucions complementàries. Aquests instruments són públics.
Vist l’article 158 dels Estatuts de la UAB, aprovats per Decret 237/2003, de 8 d’octubre, precepte que preveu que,
pel que fa la Personal d’Administració i Serveis (PAS), la Universitat estableix i fa pública, com a mínim cada tres
anys, la relació de llocs de treball que integren la seva organització, i que determina que aquesta relació es durà a
terme per part de la Gerència d’acord amb el procediment allí establert.
Vist l'article 10. 2. lletra a) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 7 de novembre de 2018, pel que fa
a les competències de la Comissió d’Economia i d’Organització en matèria d’aprovació de la proposta global de la
relació de llocs de treball del PAS i elevar-la al Consell Social.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
PRIMER. Aprovar la proposta de relació de llocs de treball del personal d’administració i serveis de la UAB a data 31
de desembre de 2018.
SEGON. Elevar aquesta proposta al Consell Social de la Universitat perquè exerceixi les seves competències.
TERCER. Encarregar al vicerector de Personal d’Administració i Serveis l'execució i el seguiment d'aquests acords.

Punt 7. Informació del Seguiment de l’execució del Pla d’Inversions Universitàries 2018.
Acord 020/2019, de 6 de març de 2019 , Comissió d'Economia i d'Organització
Vista la proposta de la Gerència en relació amb la informació sobre el seguiment del Pla d’Inversions Universitàries
per a l’exercici de 2018.
Vist que la Comissió d’Economia i d’Organització va aprovar en sessió de data 11 d’abril de 2018 el Pla d’Inversions
Universitàries pel 2018.
Vist l'article 120 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'Universitats de Catalunya, que preveu que el pla d'inversions
universitàries és l'instrument específic per a finançar les infraestructures i els equipaments de les universitats
públiques que es requereixen per a l'execució de la programació universitària a Catalunya.
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Vist l'article 10, apartat 1 lletra a) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell
de Govern de la UAB, segons la redacció donada per l’Acord de Consell de Govern 7 de novembre de 2018, pel que
fa a les competències de la Comissió d'Economia i d'Organització en matèria d’instruccions per al seguiment del pla
pluriennal d’inversions.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
PRIMER. Aprovar el seguiment del Pla d’Inversions Universitàries pel 2018. [Document]
SEGON. Encarregar al vicerector d’Economia i Campus l'execució i el seguiment d'aquests acords.

Punt 8. Informació de la Programació del Pla d’Inversions Universitàries 2019.
Acord 021/2019, de 6 de març de 2019 , Comissió d'Economia i d'Organització
Vista la proposta de la Gerència en relació amb la informació sobre la programació del Pla d’Inversions Universitàries
corresponent a l’exercici de 2019.
Atès que el document presentat conté informació relativa a les quantitats programades i executades per a l’exercici
de 2019.
Vist l'article 120 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'Universitats de Catalunya, que preveu que el pla d'inversions
universitàries és l'instrument específic per a finançar les infraestructures i els equipaments de les universitats
públiques que es requereixen per a l'execució de la programació universitària a Catalunya.
Vist l'article 10, apartat 1 lletra a) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell
de Govern de la UAB, segons la redacció donada per l’Acord de Consell de Govern 7 de novembre de 2018, pel que
fa a les competències de la Comissió d'Economia i d'Organització en matèria d’inversions.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
PRIMER. Aprovar de la proposta de programació del PIU 2019.[Document]
SEGON. Encarregar al vicerector d’Economia i Campus l'execució i el seguiment d'aquests acords.

Punt 9. Informació del Programa general d'activitats del CSUC per al 2019.
Acord 022/2019, de 6 de març de 2019 , Comissió d'Economia i d'Organització
Vista l'acord del Consell de Govern del CSUC de 1 de febrer de 2019 pel qual s’acorda aprovar el Programa General
d’Activitats del CSUC per a l’exercici de 2019.
Atès que l’article 12.1 dels Estatuts del CSUC aprovats per Acord del Consell de Govern número 173/2013, de 10
de desembre el qual estableix que són funcions del Consell de Govern l’aprovació del programa general d’activitats.
Vist l’Acord del Consell de Govern de 13 de desembre de 2017 mitjançant el qual s’aprova la modificació de l’Acord
pres pel Consell de Govern de data 26 de gener de 2017 en matèria de simplificació del procediment d’aprovació de
les despeses pluriennals, el qual literalment estableix:
“PRIMER. Delegar a la Comissió d’Economia i d’Organització la competència relativa a la proposta d’aprovació de les
despeses pluriennals del pressupost genèric pel procediment d’adjudicació procedent amb un pressupost base de
licitació superior a 200.000€ perquè l’elevi al Consell Social.
SEGON. Proposar al Consell Social que autoritzi al gerent l’aprovació de la despesa pluriennal del pressupost genèric
pel procediment d’adjudicació procedent fins a un pressupost base de licitació màxim de 200.000€ i amb l’obligació
d’informar semestralment al Consell Social de totes les operacions dutes a terme en el transcurs del semestre de
l’exercici social en curs.
TERCER. Aplicar el procediment previst als acords primer i segon a les pròrrogues de contractes administratius que
impliquin un compromís de despesa pluriennal del pressupost genèric.
QUART. Proposar al Consell Social que autoritzi al gerent l’autorització de les despeses de qualsevol import, de
caràcter anual o pluriennal, provinents de contractacions centralitzades en el Consorci de Serveis Universitaris de
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Catalunya (CSUC), sempre que la despesa estigui prevista en el Pla General d’Activitats (PGA) anual que aprova el
Consell de Govern del CSUC. Amb aquesta finalitat, la Comissió d’Economia i d’Organització, delegada de Consell
de Govern, i la Comissió Econòmica del Consell Social seran informades anualment del PGA del CSUC.
Si la Comissió Executiva del CSUC aprovés una licitació no contemplada en el PGA anual, li serà aplicable el
procediment previst als acords primer, segon i tercer.”
Vist l'article 10.2 lletra d) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, segons la redacció donada per l’Acord de Consell de Govern de 7 de novembre de 2018, pel que fa a les
competències de la Comissió d’Economia i d’Organització.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
PRIMER. Informar el Programa General d’Activitats del CSUC per al 2019. [Document]
SEGON. Encarregar al gerent i a la vicegerent d’Economia l'execució i el seguiment d’aquests acords.

Punt 10. Baixes d’immobilitzat de la UAB corresponents a l’exercici 2018.
Acord 023/2019, de 6 de març de 2019 , Comissió d'Economia i d'Organització
Vista la proposta de la Rectora de la UAB de data 26 de febrer de 2019 pel que fa a les baixes de l’inventari general
de drets i béns de la UAB, en relació als béns mobles per valor inferior als 1.500€ en caos de, deterioraments,
deixalleria, donacions, robatori i vendes a terceres persones.
Vistos els articles 204 i 208 dels Estatuts de la UAB pel que fa al patrimoni i a l’inventari de béns i drets de la UAB.
Vist l’article 64.q) del Estatuts de la UAB pel que fa al procediment d’afectació i desafectació al domini públic dels
béns universitaris, així com l’adquisició i el procediment d’alienació de béns patrimonials.
Vistos els acords presos pel Consell de Govern de la UAB de 19 de març de 2015 i pel Ple del Consell Social de 30
d’abril de 2015 pels quals van autoritzar al Rector a donar de baixa de l’inventari general de drets i béns de la UAB
béns mobles per valor inferior als 1.500 euros en casos de robatoris, deteriorament/deixalleria, vendes o donacions
a terceres persones, a proposta de la Vicegerència d’Economia i amb l’obligació d’informar anualment al Consell
Social de totes les operacions portades a terme en el transcurs de l’exercici econòmic.
Vist l'article 10.4 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 7 de novembre de 2018, pel que fa a les
competències de la Comissió d'Economia i d'Organització.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
PRIMER. Informar de la proposta de baixa de l’inventari general de la UAB del béns mobles amb valor inferior a
1.500€.
SEGON: Elevar-ho al Consell de Govern i al Consell Social per tal que exerceixin les seves competències.
TERCER. Encarregar al Vicerector d’Economia i Campus l'execució i el seguiment d'aquests acords.

Punt 11. Aprovació de les modificacions de crèdit a 20 de febrer de 2019.
Acord 024/2019, de 6 de març de 2019 , Comissió d'Economia i d'Organització
Vista la proposta d’aprovació de les modificacions de crèdit de data 20 de febrer de 2019.
Vist l’acord de la Comissió d’Economia i Organització de 14 de febrer de 2019.
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Vistos els articles 210 i 211 dels Estatuts de la UAB que preveuen que la UAB té un pressupost anual, únic, públic i
equilibrat que conté tots els ingressos previsibles i la totalitat de les despeses estimades al llarg de l’exercici
econòmic i que el pressupost anirà acompanyat de les seves bases d’execució.
Vistos els article 6 i 9 de les Bases d’execució del pressupost de la UAB pel 2019 aprovat per Acord consell de
Govern de 5 de desembre de 2018 i per Acord de Consell Social de 19 de desembre de 2018 pel que fa a les
modificacions de crèdit els quals preveuen que són les alteracions de les partides pressupostàries aprovades
inicialment, i que aquestes poden provenir de transferències de crèdit entre diverses partides i articles, traspàs de
crèdits entre diversos centres de cost i traspàs de crèdit entre diversos centres de cost.
Vist l'article 10.1 lletra a) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, segons la redacció donada per l’Acord de Consell de Govern de 7 de novembre de 2018, pel que fa a les
competències de la Comissió d’Economia i d’Organització en matèria d’instruccions per al seguiment i la gestió del
pressupost.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
PRIMER. Aprovar les modificacions de crèdit en data 20 de febrer de 2019. [Document]
SEGON. Encarregar al gerent i a la vicegerent d’Economia l'execució i el seguiment d’aquests acords.

Punt 12. Informació de les despeses pluriennals per a la contractació de: • Servei d’assegurança
d’accidents, d’assistència en viatge, de despeses mèdiques i de responsabilitat civil per als estudiants.
Acord 025/2019, de 6 de març de 2019 , Comissió d'Economia i d'Organització
Vist el Certificat emès en data 27 de febrer de 2019 pel vicerector d’Economia i Campus d’existència de crèdit
suficient per atendre la despesa corresponent a la contractació número
Consu 4/2019 del servei d’assegurança d’accidents, d’assistència en viatge, de despeses mèdiques i de
responsabilitat civil per als estudiants.
Vist el que estableix la base d’execució 22 del pressupost de la UAB per al 2019, aprovat per Acord consell de Govern
de 5 de desembre de 2019 i per Acord de Consell Social de 19 de desembre de 2019.
Vist el que disposen els articles 47 i 47 bis i 73,2 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària
pel que fa als compromisos de despeses de caràcter pluriennal i l’existència de crèdit pressupostari suficient per
atendre-les.
Vist el que disposa l’article 116.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, el qual
estableix literalment: “Asimismo, deberá incorporarse el certificado de existencia de crédito o, en el caso de
entidades del sector público estatal con presupuesto estimativo, documento equivalente que acredite la existencia
de financiación, y la fiscalización previa de la intervención, en su caso, en los términos previstos en la Ley 47/2003,
de 26 de noviembre, General Presupuestaria”.
Vist l'article 10 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB,
segons la redacció donada per l’Acord de Consell de Govern de 13 de desembre de 2017 pel que fa al procediment
de simplificació del procediment d’aprovació de despeses pluriennals.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
PRIMER. Aprovar la proposta de despeses pluriennals corresponent al contracte número Consu 4/2019 de servei
d’assegurança d’accidents, d’assistència en viatge, de despeses mèdiques i de responsabilitat civil per als estudiants.
SEGON. Elevar aquest acord al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències.
TERCER. Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència l'execució i el
seguiment d’aquests acords.
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I.3.2. Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística
[tornar a l’índex]

Punt 1. Aprovació de l'acta de la darrera sessió.
Acord 008/2019, de 21 de març de 2019 , Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística

ACORDS
Aprovar l'acta de la sessió de 24 de gener de 2019

Punt 5. Presentació del tancament econòmic del Pla de llengües 2018.
Acord 009/2019, de 21 de març de 2019 , Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística
Vista la proposta del vicerector de Relacions Internacionals de presentar el tancament econòmic del Pla de llengües
del 2018.
Atès que la Universitat Autònoma de Barcelona disposa d’un Pla de llengües per al període 2016-2020, aprovat pel
Consell de Govern el 23 de novembre del 2015 (annex 1).
Atès que el Pla de llengües de la UAB es desplega en unes actuacions anuals, i que les actuacions per a l’any 2018
van ser aprovades per la Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística en la sessió del 23 de gener
del 2018 (annex 2).
Atès que convé que la Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística estigui assabentada dels recursos
invertits en les actuacions anuals del Pla de llengües de la UAB.
Vist l'article 20.f de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 7 de novembre de 2018, pel que fa a les
competències de la Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística, que estableix que li correspon
aplicar el Pla de llengües de la UAB.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
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ACORDS
PRIMER.- Donar-se per assabentada del tancament econòmic del Pla de llengües de la UAB per al 2018. [Document]
SEGON.- Encarregar al vicerector de Relacions Internacionals l'execució i el seguiment d’aquests acords.
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent competent en matèria de política lingüística, per tal que
porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.

Punt 6. Aprovació de les bases de les convocatòries d'ajuts previstos en el Pla de llengües 2019.
Acord 010/2019, de 21 de març de 2019 , Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística
Vista la proposta del vicerector de Relacions Internacionals de presentar les bases de les convocatòries d'ajuts del
Pla de llengües per a l'any 2019.
Atès que la Universitat Autònoma de Barcelona disposa d’un Pla de llengües per al període 2016-2020, aprovat pel
Consell de Govern el 23 de novembre del 2015.
Atès que el Pla de llengües de la UAB es desplega en unes actuacions anuals.
Atès que entre les actuacions per al 2019 hi ha les convocatòries d’ajuts següents:
a)
convocatòria d'ajuts al personal acadèmic de la UAB per a l'aprenentatge d'idiomes
b)
convocatòria d'ajuts del Programa AIDA: ajuts per a la intensificació de la docència en anglès
c)
convocatòria d'ajuts UAB per a la correcció de materials docents en anglès i en català
d)
convocatòria d’ajuts per a l’aprenentatge de llengües per a estudiants que fan pràctiques curriculars a
l’estranger
e)
Convocatòria d’ajuts per a l’organització de jornades sobre experiències i estratègies de gestió de la
diversitat lingüística a les aules de la UAB
Vist l'article 20 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB,
segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 7 de novembre de 2018, pel que fa a les
competències de la Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística, que estableix que li correspon
aplicar el Pla de llengües de la UAB (art. 20 f) i aprovar i resoldre les convocatòries d’ajuts per a fomentar l’ús de la
llengua catalana (art. 20 g).
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
PRIMER.- Aprovar les bases de les convocatòries d’ajuts del Pla de llengües per a l’any 2019, que es recullen en els
annexos, les quals estan subjectes a la disponibilitat pressupostària prevista al pressupost de la UAB. [Document]
SEGON.- Encarregar al vicerector de Relacions Internacionals l'execució i el seguiment d’aquests acords.
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent competent en matèria de política lingüística, per tal que
porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.

Punt 7. Aprovació de la incorporació d’una assignatura al programa Barcelona UAB Summer School
(Ecological economics and degrowth principles).
Acord 011/2019, de 21 de març de 2019 , Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística
Vista la proposta del Vicerector de Relacions Internacionals.
Vist que, a l’oferta del Programa Barcelona UAB Summer School del 2018 l’assignatura Ecological econòmics and
degrowth principles impartida pel professor Claudio Cattaneo estava aprovada i programada.
Vist que, per unes incidències en la tramitació de les informacions, la proposta de l’assignatura per a participar en
el Programa Barcelona UAB Summer School 2019 no va arribar a temps per poder aprovar-la a la Comissió de 8
d’octubre de 2018.
Vista la necessitat de mantenir la major oferta d’assignatures per al desenvolupament del programa UAB Barcelona
Summer School i definir un llistat d’assignatures a oferir a nivell intern i a nivell internacional.
Vist l’article 20 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions de Consell de Govern de la UAB,
segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de 7 de novembre de 2018, pel què fa a les competències
de la Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
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ACORDS
PRIMER.- Aprovar la incorporació de l’assignatura Ecological econòmics and degrowth principles al Programa
d’assignatures que configuren el Programa UAB Barcelona Summer School 2019. [Document]
SEGON.- Encarregar al vicerector de Relacions internacionals l’execució i seguiment d’aquest acord.
TERCER.- Comunicar el present acord a la vicegerent competent per tal que porti a terme les mesures necessàries
per a fer-los efectius.

Punt 7.bis. Aprovació de la convocatòria de beques mobilitat per a pràctiques corresponent al curs 20192020.
Acord 012/2019, de 21 de març de 2019 , Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística
Vista la proposta del Vicerector de Relacions Internacionals de convocar unes beques de mobilitat de pràctiques dins
el Programa ERASMUS + Pràctiques i Programa UAB Exchange Programme Trainneships per al curs 2019-2020.
Vista la necessitat per part de la UAB de potenciar la mobilitat dels estudiants per fer estades de pràctiques i així
afavorir l’adquisició d’habilitats i competències professionals addicionals a través de la formació i de l’experiència
pràctica a l’estranger i fer difusió dels requeriments de la convocatòria per al curs 2019-2020.
Vist l'article 20 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB,
segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 7 de novembre de 2018, pel que fa a les
competències de la Comissió de Relacions Internacionals i Política Lingüística.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
PRIMER.- Aprovar la convocatòria de beques de mobilitat per a pràctiques corresponent al curs 2019-2020.
SEGON.- Encarregar el vicerector de Relacions Internacionals l'execució i el seguiment d’aquests acords.[Document]
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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Circulars, instruccions
i altres resolucions d’àmbit general

II.1. Instruccions
[tornar a l’índex]

Instrucció 2/2019, de 5 de març, per la qual s'aproven les normes de funcionament del servei d'intèrpret de
llengua de signes [Document]
Instrucció 3/2019, de 13 de març, per establir els criteris d'aplicació i retribució en el cas de realització d'hores
extraordinàries per part del PAS de la UAB [Document]

II.2. Resolucions
[tornar a l’índex]

Resolució, de 15 de març de 2019, per la qual es delega la signatura en matèria de formació contínua
[Document]
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III. Convenis
institucionals
III.1. Específics
[tornar a l’índex]

Pròrroga de 12 d’octubre de 2017, al conveni de 6 de maig de 2014 entre la Universitat Autònoma de Barcelona,
l’Institut Català de la Salud i l'Hospital Universitari Vall Hebron - Institut de Recerca, per a l'autorització d'ús d'espais
de l'Hospital Universitari Vall Hebron.
Prórroga de 11 de diciembre de 2018, al convenio de 12 de diciembre de 2014 entre la Universitat Autònoma
de Barcelona y el Ministerio de Educación Ciència y Deporte, para la prestación de ayudas en los subprogrames de
formación y movilidad de estudiantes y profesores universitarios.
Addenda 3a de 21 de gener de 2019, al conveni de 29 de març de 2017 entre la Universitat Autònoma de
Barcelona i l’Agència Catalana per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, per a la millora de l'eina de
consulta d'indicadors i portal d'orientació.
Conveni de 25 de febrer de 2019, entre la Universitat Autònoma de Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona per a
la realització de pràctiques acadèmiques externes curriculars en diversos serveis municipals (2019-2021).
Conveni de 15 de març de 2019, entre la Universitat Autònoma de Barcelona, la Diputació de Barcelona i el
Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa per a la realització de pràctiques acadèmiques externes dels
alumnes de la UAB.
Addenda 6a de 22 de març de 2019, al conveni de 10 de maig de 2012 entre la Universitat Autònoma de
Barcelona, l’Administració de la Generalitat, mitjançant el departament amb competència en matèria d’universitats,
la Universitat de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat de
Girona, la Universitat de Lleida i la Universitat Rovira i Virgili, per a l’organització i la realització de les proves
d’avaluació del Batxillerat per a l’accés a la universitat (PAU) del 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, d’1 de març de 2019, per la qual nomena la senyora Maria Valdés Gázquez comissionada
de lla rectora per a l’Escola de Postgrau i la Qualitat Docent.
Resolució de la rectora, de 20 de març de 2019, per la qual es designa el doctor Carles Gispert Pellicer,
vicerector d’Economia i de Campus, com a suplent del vicerector de Personal d’Administració i Serveis de la
Universitat Autònoma de Barcelona, durant el període de la seva absència del 25 al 31 de març de 2019, ambdós
inclosos.
Resolució de la rectora, de 25 de març de 2019, per la qual designa el vicerector de Relacions Institucionals i
de Cultura, doctor Carlos Eliseo Sánchez Lancis, rector suplent durant el període comprès entre els dies 1 i 3 d’abril
de 2019, ambdós inclosos.
Resolució de la rectora, de 27 de març de 2019, per la qual designa el vicerector d’Innovació i de Projectes
Estratègics, doctor Francisco Javier Lafuente Sancho, rector suplent durant el període comprès entre els dies 13 i
18 d’abril de 2019, ambdós inclosos.

IV.1.2. Cessaments
Resolució de la rectora, d’1 de març de 2019, per la qual la senyora Maria Valdés Gázquez cessa com a delegada
de la rectora per a la Programació Acadèmic ai la Qualitat.

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

IV.2.1. Nomenaments
Resolució de la rectora, de 7 de març de 2019, per la qual nomena la senyora Caridad Pontes García secretària
de la Coordinació de la Unitat Docent Parc Taulí de la Facultat de Medicina, amb efectes del dia 22 de febrer de
2019.
Resolució de la rectora, d’11 de març de 2019, per la qual nomena la senyora Maria Rosa Bella Cueto
coordinadora de la Unitat Docent Parc Taulí de la Facultat de Medicina, amb efectes del dia 22 de febrer de 2019.
Resolució de la rectora, d’11 de març de 2019, per la qual nomena el senyor Joan Morote Robles coordinador
de la Unitat Docent Vall d’Hebron de la Facultat de Medicina, amb efectes del dia 26 de febrer de 2019.
Resolució de la rectora, d’11 de març de 2019, per la qual nomena el senyor Salvador Navarro Soto vicedegà
del Grau de Medicina de la Facultat de Medicina, amb efectes del dia 22 de febrer de 2019.
Resolució per delegació de la rectora, de 8 de març de 2019, per la qual es nomena la senyora Sandra Saura
Mas coordinadora adjunta del Grau en Biologia de la Facultat de Biociències, amb efectes del dia 20 de febrer de
2019.
Resolució per delegació de la rectora, de 22 de març de 2019, per la qual es nomena la senyora Debora Gil
Resina coordinadora del Grau Enginyeria Dades de l’Escola d’Enginyeria, amb efectes del dia 1 de gener de 2018.
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Resolució per delegació de la rectora, de 25 de març de 2019, per la qual es nomena la senyora Marta Arumí
Ribas coordinadora del Màster Universitari en Interpretació de Conferències (MUIC) de la Facultat de Traducció i
d’Interpretació, amb efectes del dia 1 de setembre de 2018.

IV.2.2. Cessaments
Resolució de la rectora, de 7 de març de 2019, per la qual la senyora Maria Rosa Bella Cueto cessa com a
coordinadora secretària de Coordinació de la Unitat Docent Parc Taulí de la Facultat de Medicina, amb efectes 21 de
febrer de 2019.
Resolució de la rectora, d’11 de març de 2019, per la qual el senyor José María Balibrea del Castillo cessa com
a coordinador de la Unitat Docent Vall d’Hebron de la Facultat de Medicina, amb efectes 25 de febrer de 2019.
Resolució de la rectora, d’11 de març de 2019, per la qual el senyor Salvador Navarro Soto cessa com a
coordinador de la Unitat Docent Parc Taulí i vicedegà del Grau de Medicina de la Facultat de Medicina, amb efectes
21 de febrer de 2019.
Resolució per delegació de la rectora, de 8 de març de 2019, per la qual la senyora Marta Martín Flix cessa
com a coordinadora adjunta del Grau en Biologia de la Facultat de Biociències, amb efectes 19 de febrer de 2019.

IV.3. Escoles adscrites i vinculades
[tornar a l’índex]

IV.3.1. Nomenaments
Resolució de la rectora, de 19 de març de 2019, per la qual nomena el senyor Pau de Solà-Morales Serra
director de l’escola adscrita EINA, Centre Universitari de Disseny i Art.

IV.3.2. Cessaments
Resolució de la rectora, de 19 de març de 2019, per la qual la senyora Anna Pujadas Matarín cessa com a
directora de l’escola adscrita EINA, Centre Universitari de Disseny i Art.

IV.4. Departaments
[tornar a l’índex]

IV.4.1. Nomenaments
Resolució de la rectora, d’1 de març de 2019, per la qual nomena el senyor Ricardo Carniel Bugs secretari del
Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació, amb efectes del dia 5 de febrer de 2019.
Resolució de la rectora, d’1 de març de 2019, per la qual nomena el senyor Santiago Tejedor Calvo director del
Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació, amb efectes del dia 5 de febrer de 2019.
Resolució de la rectora, de 7 de març de 2019, per la qual nomena la senyora Mariela Patricia Aguayo González
secretària en funcions del Departament d’Infermeria, amb efectes del dia 1 de març de 2019.
Resolució de la rectora, de 7 de març de 2019, per la qual nomena la senyora Nuria Font Borrás coordinadora
de l’Àrea de Ciència Política i de l’Administració del Departament de Ciència Política i de Dret Públic, amb efectes del
dia 1 de gener de 2019.
Resolució de la rectora, de 7 de març de 2019, per la qual nomena la senyora Carolina Nieva Boza coordinadora
de Tercer Cicle del Departament de Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal, amb efectes del dia 1 de
març de 2019.
Resolució de la rectora, de 25 de març de 2019, per la qual nomena la senyora Mercè Díez Jiménez secretària
del Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura, amb efectes del dia 11 de març de 2019.
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Resolució de la rectora, de 25 de març de 2019, per la qual nomena el senyor David Vidal Castell director del
Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura, amb efectes del dia 11 de març de 2019.
Resolució per delegació de la rectora, de 18 de març de 2019, per la qual es nomena la senyora Mireia Vargas
Urpí coordinadora de l’Escola Estiu Doctorat del Departament de Traducció i d’Interpretació i d’Estudis de l’Àsia
Oriental, amb efectes del dia 1 de febrer de 2019.

IV.4.2. Cessaments
Resolució de la rectora, d’1 de març de 2019, per la qual la senyora María Rosario Lacalle Zalduendo cessa com
a directora del Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació, amb efectes 4 de febrer de 2019.
Resolució de la rectora, d’1 de març de 2019, per la qual el senyor Pedro Manuel Molina Rodríguez-Navas cessa
com a secretari del Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació, amb efectes 4 de febrer de 2019.
Resolució de la rectora, de 7 de març de 2019, per la qual el senyor Jaume Barrera Fusté cessa com a
coordinador de Tercer Cicle del Departament de Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal, amb efectes 28
de febrer de 2019.
Resolució de la rectora, de 7 de març de 2019, per la qual la senyora Maria Feijoo Cid cessa com a secretària
en funcions del Departament d’Infermeria, amb efectes 28 de febrer de 2019.
Resolució de la rectora, de 7 de març de 2019, per la qual el senyor Santiago Tejedor Calvo cessa com a
vicedirector de Docència del Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació, amb efectes 4 de febrer
de 2019.
Resolució de la rectora, de 26 de març de 2019, per la qual el senyor Vicenç Rabadán Perea cessa com a
secretari i vicedirector d’Economia del Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura, amb efectes 10 de març de
2019.
Resolució de la rectora, de 25 de març de 2019, per la qual la senyora Isabel Fernández Alonso cessa com a
directora del Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura, amb efectes 10 de març de 2019.
Resolució de la rectora, de 25 de març de 2019, per la qual el senyor David Vidal Castell cessa com a vicedirector
d’Investigació i Tercer Cicle del Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura, amb efectes 10 de març de 2019.
Resolució de la rectora, de 26 de març de 2019, per la qual el senyor Vicenç Rabadán Perea cessa com a
secretari i vicedirector d’Economia del Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura, amb efectes 10 de març de
2019.
Resolució per delegació de la rectora, de 25 de març de 2019, per la qual el senyor Jordi Marquet Cortés
cessa com a coordinador d’Activitats de Transferència del Departament de Química, amb efectes 31 de gener de
2019.
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IV.5. Instituts universitaris
[tornar a l’índex]

IV.5.1. Nomenaments
Resolució de la rectora, de 26 de març de 2019, per la qual nomena el senyor Emilio Fernández Peña director
en funcions de l’Institut de Recerca de l’Esport.

IV.6. Representació en altres institucions
[tornar a l’índex]

IV.6.1. Nomenaments
Resolució de la rectora, de 26 de març de 2019, per la qual designa la senyora Olga Lanau Rami, viceregent
de Persones i d’Organització, com a suplent en la presidència del Comitè de Seguretat i Salut, i el senyor Fernando
Guerrero Rebollo, cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, com a suplent en la representació de l’àmbit
de Recursos Humans, a la reunió que tindrà lloc el dia 28 de març de 2019.
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Convocatòries
i resolucions de places

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

V.1.1. Resolucions
Resolució de la rectora, de 6 de març de 2019, 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. 7835, de 20 de març
de 2019):
Referència:
Nombre de places:
Categoria:
Departament:
Àmbit de coneixement:
Adjudicació:

UAB-LE-532
1
Lector/a / Tenure-eligible lecturer
Periodisme i de Ciències de la Comunicació
Comunicació i Periodisme
Cristina Maria Pulido Rodríguez

Resolució de la rectora, de 13 de març de 2019, 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. 7837, de 22 de març
de 2019):
Referència:
Nombre de places:
Categoria:
Departament:
Àmbit de coneixement:
Adjudicació:

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

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

V.2.1. Convocatòries
Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, d’1 de març de 2019, per la qual es convoca
concurs de lliure designació pe a la provisió d’una plaça de cap d’oficina, segons es detalla:
Codi
L04353

Grup
1

CLT
C

Nom i destinació
Cap d’Oficina – Oficina de Projectes Internacionals

Horari
9:00 a 17:30

Resolució del vicerector d’Economia i de Campus, suplent del vicerector de Personal d’Administració i
Serveis per resolució de data 20 de març de 2019, per autorització de la rectora, de 25 de març de 2019,
per la qual es convoca procés selectiu per a nomenar interinament un/a gestor/a de projectes de recerca (escala de
gestió – subgrup A2) per organitzar, coordinar, dur a terme i fer el seguiment de les activitats vinculades als
projectes de recerca de l’Oficina de Valorització i Patents, segons es detalla:
Denominació:
Destinació:
Horari de treball:
Nomenament:
Durada del nomenament:

Gestor/a de projectes de recerca
Oficina de Valorització i Patents – Vicegerència de Recerca
De 9:00 a 17:30, de dilluns a divendres
Funcionari/ària interí/ina
3 anys a partir de la data del nomenament, ampliable fins a 12 mesos més

Resolució del vicerector d’Economia i de Campus, suplent del vicerector de Personal d’Administració i
Serveis per resolució de data 20 de març de 2019, per autorització de la rectora, de 27 de març de 2019,
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per la qual es convoca concurs públic d’una plaça de Tècnic/a especialista de laboratori (personal laboral grup 3),
segons es detalla:
Denominació:
Grup:
Complement:
Destinació:
Tipologia del contracte:
Horari:

Tècnic/a especialista de laboratori
3
L
Departament de Ciències Morfològiques – Sala de Dissecció Administració de
Centre de Medicina
Indefinit
De 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 20 de març de 2019, per autorització de la rectora, de 27 de març de 2019,
per la qual es convoca concurs específic per a la provisió de 2 places de l’escala de gestió (subgrup A2), segons es
detalla:
CODI

CATEGORIA

DENOMINACIÓ

F01167

A2 24.1

Cap d’Unitat

F01179

A2 23.1

Gestor/a

UNITAT FUNCIONAL
Unitat de Suport a la Mobilitat – Àrea de Relacions
Internacionals
Unitat de Suport a la Mobilitat – Àrea de Relacions
Internacionals

HORARI
09:00 – 17:30
09:00 – 17:30

Resolució del vicerector d’Economia i de Campus, suplent del vicerector de Personal d’Administració i
Serveis de data 20 de març de 2019, per autorització de la rectora, de 27 de març de 2019, per la qual es
convoca concurs específic per a la provisió de 3 places de l’escala de gestió (subgrup A2), segons es detalla:
CODI

CATEGORIA

F01095

A2 24.1

F00017

A2 23.1

F03905

A2 23.1

DENOMINACIÓ
Gestor/a de
despeses
Gestor/a
aplicacions
informàtiques
Gestor/a
econòmic/a

UNITAT FUNCIONAL
Unitat de despeses i justificacions econòmiques –
Àrea d’Economia i Finances

HORARI
09:00 – 17:30

Unitat Tècnica i Patrimonial – Àrea d’Economia i
Finances

09:00 – 17:30

Gestió Econòmica – Administració de l’Escola
d’Enginyeria

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 20 de març de 2019, per autorització de la rectora, de 27 de març de 2019,
per la qual es convoca procés selectiu per a la contractació temporal d’un/a tècnic/a superior, segons es detalla:
Denominació:
Grup:
Complement:
Destinació:
Tipologia de contracte:
Horari:

Tècnic/a superior
1
Q
Unitat d’Anàlisi d’Estructures
Àrea de Personal d’Administració i Serveis
Temporal (durada 2 anys)
De 09:00 a 17:30

Resolució del vicerector d’Economia i de Campus, suplent del vicerector de Personal d’Administració i
Serveis per resolució de data 20 de març de 2019, per autorització de la rectora, de 29 de març de 2019,
per la qual es convoca concurs de lliure designació per a la provisió d’una plaça d’administrador/a de serveis, segons
es detalla:
Codi
F01195

Categoria
A2 26.3

Destinació
Administració de Serveis i Projectes Específics

Horari (teòric)
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 20 de març de 2019, per autorització de la rectora, de 29 de març de 2019,
per la qual es convoca concurs intern de trasllat i/o promoció, per a la provisió d’una plaça de cap d’Unitat, segons
es detalla:
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Destinació
Cap d’Unitat – Unitat Tècnica d’Infraestructures i de
Manteniment

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 20 de març de 2019, per autorització de la rectora, de 27 de març de 2019,
per la qual es convoca concurs públic d’una plaça de tècnic/a mitjà/ana de simulació clínica, segons es detalla:
Denominació:
Grup:
Complement:
Destinació:
Ubicació:
Tipologia del contracte:
Horari:

Tècnic/a mitjà/ana de simulació clínica
2
L
Departament d’Infermeria
Compartida amb Campus Bellaterra i UD Vall d’Hebron (BCN)
Indefinit
De 9:00 a 17:30

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 març de 2019, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Em,ma Peiró Sales,
funcionària de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F04799 de secretària de direcció de l’Oficina de Gestió de
la Informació i Documentació.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 5 de març de 2019, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Maria Corredera
Hidalgo, funcionària de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F02609 d’administrativa responsable al Gabinet
Tècnic del Rectorat.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 5 de març de 2019, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Elisabet Regada
Álvarez, funcionària de l’escala tècnica, per ocupar la plaça F01151 de cap de la Unitat d’Assessorament i Atenció a
l’Usuari de l’Àrea d’Afers Acadèmics.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 5 de març de 2019, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, al senyor Adrián Sánchez Carmona,
personal laboral, per ocupar la plaça L05131, de tècnic mitjà informàtic, amb destinació al Departament d’Enginyeria
de la Informació i de les Comunicacions 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, de 5 de març de 2019, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Mònica Andrés Estasen,
funcionària de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F01699 de secretària de direcció a l’Administració de
Centre de Ciències de l’Educació i de Traducció.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 5 de març de 2019, per la qual es concedeix al senyor Pau Torruella Besa, l’excedència voluntària,
per un període mínim de quatre mesos i màxim de quinze anys.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 5 de març de 2019, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Carolina Segura
Tarragona, funcionària de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F04755 d’administrativa responsable a la Unitat
d’Obres i Inversions de l’Àrea de Serveis Logístics i Administració.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 5 de març de 2019, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Montserrat Molina
Santoro, funcionària de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F03747 d’administrativa responsable de suport
logístic a la Gestió Acadèmica i Suport Logístic de l’Administració de l’Escola d’Enginyeria.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 5 de març de 2019, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, al senyor Jose Manuel Egea Zoyo,
funcionari de l’escala tècnica, per ocupar la plaça F01173 de cap de la Unitat Tècnica de Processos Acadèmics de
l’Àrea d’Afers Acadèmics.
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Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 5 de març de 2019, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Núria Balbuena
Galbarro, funcionària de l’escala tècnica, per ocupar la plaça F02501 de cap de l’Administració de l’Institut de Ciències
de l’Educació.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 12
de març de 2019, per la qual s’atorga la cobertura provisional de la plaça de gestor/a amb destinació a la Unitat
de Gestió Integrada d’Afers Acadèmics i Projectes de l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE) a la senyora Ana
Medina Gómez.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 13 de març de 2019, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Manuela Garcia
Benítez, funcionària de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F01093 d’administrativa responsable 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, de 13 de març de 2019, per la qual s’encarrega, amb caràcter provisional, les funcions i les
responsabilitats de cap de grup de vigilants, al senyor Julián Cañadas de la Paz.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 13 de març de 2019, 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.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 13 de març de 2019, per la qual es deixa sense efectes l’adscripció provisional de la senyora Marta
Morell Orduña, tècnica especialista laboral, a l’Àrea d’Afers Acadèmics.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 18 de març de 2019, per la qual s’adscriu, en comissió de serveis, a la senyora Ana A. Medina Gómez,
funcionària de l’escala de gestió, per ocupar la plaça F02853, de gestora, amb destinació a la Unitat de Gestió
Integrada d’Afers Acadèmics i Projectes de l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE).
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 18 de març de 2019, per la qual s’adscriu, amb caràcter provisional, al senyor Fernando Hernández
Escoriza, al Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d’Immunologia – Administració de Medicina.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 18 de març de 2019, 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.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 18 de març de 2019, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, al senyor Ángel José Rodríguez
Torrubiano, funcionari de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F03783 de secretari de direcció a l’Administració
de l’Escola d’Enginyeria.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 20 de març de 2019, per la qual s’adapta el nomenament, a la senyora Silvia Altafaja Vela, per afegirli l’encàrrec del Campus SIS i la Responsabilitat Social Universitària.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 20 de març de 2019, per la qual es concedeix a la senyora Nuria Tomás Sanz l’excedència voluntària,
per un període mínim de quatre mesos i màxim de quinze anys.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 20 de març de 2019, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora Carmen Ferrando Vilanova,
funcionària interina de l’escala administrativa, la qual passa a estar adscrita a la Unitat d’Arxiu General i Oficina
d’Assistència en Matèria de Registre.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 20 de març de 2019, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora Maria Dolors Fernández
Montraveta, funcionària de l’escala tècnica de gestió interina, que ocupa la plaça F02635, de cap d’unitat, la qual
passa a estar adscrita a la Unitat d’Arxiu General i Oficina d’Assistència en Matèria de Registre.
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Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 20 de març de 2019, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora Montserrat Castro Serra,
tècnica de suport administratiu, que ocupa la plaça L00777, de tècnic especialista, la qual passa a estar adscrita a
la Unitat d’Arxiu General i Oficina d’Assistència en Matèria de Registre.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 20 de març de 2019, per la qual es reconeix la categoria laboral del lloc de treball esmentat en la
resolució de reorganització, de la senyora Guadalupe Barea García, que passa a catalogar-se com a tècnica superior
amb destinació a la Unitat d’Usuabilitat, Accessibilitat i Presentació – 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, de 20 de març de 2019, per la qual s’adapta el nomenament del senyor Agustí Verde Parera, que ocupa
la plaça L04033, de delegat de Protecció de Dades, la qual passa a estar adscrita al Gabinet Jurídic.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 20 de març de 2019, per la qual es reconeix la categoria del lloc de treball objecte de l’anàlisi en la
resolució de reorganització, del senyor Francesc Planas Rovira, que passa a catalogar-se com a tècnic superior
analista de desenvolupament i aplicacions, 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 21
de març de 2019, per la qual es resol la convocatòria de concurs específic, pel torn de trasllat i/o promoció, per a
la provisió de 19 places d’administratiu/iva especialista (escala administrativa – subgrup C1), i s’adjudiquen les
places segons es detalla:


Places adjudicades en el torn de trasllat:

CODI

DENOMINACIÓ

NIVELL

F01499

Administratiu/iva
especialista responsable
de tarda

C1 21

F01739

Administratiu/iva
especialista

C1 21.S

F01949

Administratiu/iva
especialista

C1 21



DESTINACIÓ
Biblioteca de Ciència i
Tecnologia – Administració
de Ciències i de Biociències
Unitat docent de Sant Pau
– Administració de
Medicina
Departament d’Empresa –
Administració d’Economia i
Empresa

HORARI
(teòric)

NOM i
COGNOMS

13:30 – 21:00

Mónica Rabaza
Camacho

07:00 – 14:30
09:00 – 17:30

Maria del
Carmen Valero
Rodríguez
Maria Antonia
Fernández
Villardón

Places adjudicades en el torn de promoció:

CODI

DENOMINACIÓ

NIVELL

F01561

Administratiu/iva
especialista responsable
de tarda

C1 21

F05031

Administratiu/iva
especialista

C1 21

F01831

Administratiu/iva
especialista

C1 21

F01937

Administratiu/iva
especialista

C1 21

F02027

Administratiu/iva
especialista

C1 21

DESTINACIÓ
Gestió Acadèmica –
Administració de Ciències
de la Comunicació
Unitat Tècnica de Doctorat
– Administració d’Espais
de la Zona Cívica
Gestió Econòmica – Servei
d’Activitat Física
Departament de Biologia
Cel·lular, Fisiologia i
Immunologia –
Administració de Medicina
UISA Departament de
Filologia Catalana i
Departament de Filologia
Espanyola – Administració
de Lletres i Psicologia

HORARI
(teòric)

NOM i
COGNOMS

13:30 – 21:00

Laia Rodríguez
Cobo

13:30 – 21:00

Dolores Moreno
Montoro

09:00 – 17:30

Susana
Gabardós
Iturralde

09:00 – 17:30

Flora Fuentes
García

09:00 – 17:30

Beatriz Díaz
Rodríguez
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F02599

Administratiu/iva
especialista

C1 21

F02561

Administratiu/iva
especialista

C1 21

F04759

Administratiu/iva
especialista

C1 21

F01269

Administratiu/iva
especialista responsable
de tarda

C1 21.s

F02151

Administratiu/iva
especialista responsable
de tarda

C1 21

F02685

Administratiu/iva
especialista responsable
de tarda

C1 21
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Suport Administratiu –
Administració de Ciències
de l’Educació i de
Traducció i Interpretació
Unitat de Gestió de
Recursos – Àrea de Gestió
de la Recerca
Unitat de Gestió de
Recursos – Àrea de Gestió
de la Recerca
Unitat Docent Parc Taulí –
Administració de Medicina
Biblioteca d’Humanitats i
Cartoteca General (sala de
revistes) – Administració
de Lletres i Psicologia
Unitat del Gabinet de
Suport a la Gerència i al
Síndic de Greuges –
Gerència

09:00 – 17:30

Sílvia Ballbé
Garcia

09:00 – 17:30

M. Lourdes
Larramona
Carreras

09:00 – 17:30

Vanesa Leo
López

13:30 – 21:00

Aser Clavero
Roluy

14:00 – 22:00

Montserrat
Garriga Teixidó

13:30 – 21:00

Sandra Cantero
Gómez

Places desertes:

CODI

DENOMINACIÓ

NIVELL

F04825

Administratiu/iva
especialista

C1 21

F02243

Administratiu/iva
especialista responsable
de tarda

C1 21

F04257

Administratiu/iva
especialista (responsable
de tarda)

C1 21

F00277

Administratiu/iva
especialista

C1 21

F04177

Administratiu/iva
especialista responsable
de tarda

C1 21

DESTINACIÓ
Equip Administratiu – Àrea
d’Economia i Finances
Biblioteca de Ciències
Socials – Administració de
Dret i Ciències polítiques i
Sociologia
Unitat de Promoció
(Informació i atenció a
l’usuari – plaça Cívica)
Departament d’Enginyeria
de la Informació i de les
Comunicacions –
Administració de l’Escola
d’Enginyeria
Departament de Pedagogia
Aplicada – Administració
de Ciències de l’Educació i
de Traducció i
Interpretació

HORARI
(teòric)
09:00 – 17:30
14:00 – 21:30

13:30 – 21:00

09:00 – 17:30

13:30 – 21:00

Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 25 de març de 2019, per la qual es resol parcialment la convocatòria de concurs intern de trasllat i/o
promoció, per a la provisió de 5 places d’adjunt/a (personal laboral grup 3), amb destinació al Suport Logístic i Punt
d’Informació de diferents Administracions de Centre i s’adjudica la plaça amb codi L00959 i destinació al Suport
Logístic i Punt d’Informació de la Facultat de Dret Aulari Central (Administració de Centre de Dret i de Ciències
Polítiques i de Sociologia), al senyor Marcos García García.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 27
de març de 2019, per la qual es fa pública la relació definitiva de persones aspirants admeses i excloses en el
procés selectiu per a accedir a l’escala general, subgrup C1, pel sistema de concurs oposició (DOGC núm. 7847, de
4 d’abril de 2019).
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