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

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

Acord 23/2019, de 29 de maig de 2019, del Plenari del Consell Social
Acta de la sessió plenària del dia 9 d'abril de 2019
ACORDS
Aprovar l’acta de la sessió plenària del dia 9 d'abril de 2019.
Acord 24/2019, de 29 de maig de 2019, del Plenari del Consell Social
Creació d’un títol de màster universitari.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atesa la petició de creació d’un títol de màster universitari i que la documentació justificativa corresponent acredita
que la proposta reuneix els requisits exigits per la UAB pel a la creació d’aquest tipus de títols (document 1 i
document 2).
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 88.b de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vist l’article 29.1.b del Reglament de funcionament i organització del Consell Social de la UAB.
Vist l’acord 39/2019 pres pel Consell de Govern de la UAB reunit el 15 de maig de 2019 en relació a la proposta de
creació d’un títol de màster universitari.
Vist que en la reunió de la Comissió Acadèmica del Consell Social de la UAB de 22 de maig de 2019 s'ha pres l'acord
CA 14/2019 que estableix informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1)
Aprovar la creació del títol de màster universitari en Economia Laboral/Labour Economics. 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.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions i dels documents continguts en la part expositiva
ACORDS
1)

Aprovar la creació del títol de màster universitari Economia Laboral/Labour Economics.

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.
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Acord 25/2019, de 29 de maig de 2019, del Plenari del Consell Social
Creació d’un títol de diplomatura de postgrau.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atesa la petició de creació d’un diploma de postgrau que ha estat presentada a l’Escola de Postgrau, i atesa la
documentació justificativa corresponent que acredita que la proposta de creació reuneix els requisits exigits per la
UAB per a la creació d'aquest tipus de títol (document 1).
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general.
Vistos els articles 64.f i 171.1 dels Estatuts de la UAB sobre la creació de titulacions pròpies de la UAB.
Vist l’article 29.1.a del reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist l’acord 40/2019 pres pel Consell de Govern de la UAB reunit el 15 de maig de 2019 en relació a la proposta de
creació d’un títol de diplomatura de postgrau
Vist que en la reunió de la Comissió Acadèmica del Consell Social de la UAB de 22 de maig de 2019 s'ha pres l’acord
CA 15/2019 que estableix informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1)
Aprovar la creació del títol de diploma de postgrau en Competència Digital Docent. 2) Encarregar a la comissionada
de la rectora per a l’Escola de Postgrau i la Qualitat Docent l'execució i el seguiment del punt primer d’aquest acord.
3) Comunicar el present acord a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-lo efectiu.
Atesa la proposta de la Comissionada de la rectora per a l’Escola de Postgrau i la Qualitat Docent.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions i documentació continguda en la part expositiva
ACORDS
1)

Aprovar la creació del títol de diploma de postgrau en Competència Digital Docent.

2)
Encarregar a la comissionada de la rectora per a l’Escola de Postgrau i la Qualitat Docent 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 26/2019, de 29 de maig de 2019, del Plenari del Consell Social
Desadscripció de l’Escola Doctor Robert.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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.
Atès que l’adscripció abans esmentada obeeix a la necessitat d‘unificar esforços per tal de respondre millor a les
necessitats actuals d’agrupar sota una única entitat les activitats de formació no subvencionada que ofereix la UAB.
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 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
siguin assumits per l’Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona-Formació (fUABf), a partir de la data de la
seva integració a la UAB.
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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, segons consta en el document 1.
Vist l’article 11 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 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.
Vistos els articles 88, apartat b, i 105 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vist l’article 37 dels Estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Vist l’article 29.1.a del reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB, que estableix que
correspon a la Comissió Acadèmica informar el Ple del Consell Social sobre la proposta de desadscripció dels centres
docents universitaris.
Atesa la proposta de l’Equip de Govern de la UAB.
Vist l’acord 43/2019 pres pel Consell de Govern reunit el 15 de maig de 2019, en relació a la desadscripció de
l’Escola Doctor Robert.
Vist que en la reunió de la Comissió Acadèmica del Consell Social de la UAB de 22 de maig de 2019 s'ha pres l’acord
CA 16/2019 que estableix informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1)
Aprovar la proposta de desadscripció de la UAB de l’Escola Doctor Robert. 2) Encarregar el vicerector d’Economia i
de Campus 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.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors
ACORDS
1)

Aprovar la proposta de desadscripció de la UAB de l’Escola Doctor Robert.

2)

Encarregar el vicerector d’Economia i de Campus 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 27/2019, de 29 de maig de 2019, del Plenari del Consell Social
Reconeixement del PRUAB com a mitjà propi personificat de la UAB.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que el 28 de febrer de 2007 la Universitat Autònoma de Barcelona, el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas i l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària de Catalunya, van constituir la Fundació Parc de
Recerca UAB (PRUAB) amb la finalitat de crear un Parc de Recerca concebut com una estructura que millorés la
gestió del coneixement, especialment en l’àmbit científic, tecnològic i d’innovació i potenciant la transferència del
coneixement, i la comunicació i interacció entre universitats, organismes públics d’investigació, empresa i societat
en general.
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Ates que el PRUAB té reconeguda la condició de mitjà propi i servei tècnic de la UAB, tal i com recull l’article 3 dels
seus estatuts.
Atesa la promulgació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic per la qual s’endureixen
els requisits pels quals una entitat del sector públic pugui ostentar la condició de mitjà propi personificat respecte
un poder adjudicador, la qual cosa obliga a analitzar si cadascuna de les entitats que històricament ostentaven
aquesta condició compleixen els nous requeriments per seguir ostentant la condició de mitjà propi personificat d’un
poder adjudicador.
Vista la memòria justificativa de la Gerència del PRUAB relativa al compliment dels requisits subjectius exigits
legalment perquè el PRUAB ostenti la condició de mitjà propi de la UAB: acreditació de concurrència de medis
materials i personals suficients i idonis per poder realitzar prestacions en el sector d’activitat propi de l’àmbit de
l’objecte fundacional del PRUAB, així com, de la sostenibilitat i eficàcia en la realització de dites prestacions segons
criteris de rendibilitat econòmica (document 1).
Vist l’informe jurídic que justifica la proposta (document 2).
Vista la conformitat de la Vicegerència d’Economia.
Vist l’article 32 de la llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, l’article 86 de la llei 40/2015,
d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
Vist l’article 88.e) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vist l’article 64.w) dels estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Vist l’article 28.2. apartat a, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social.
Vist l’acord 46/2019 del Consell de Govern de data 15 de maig de 2019, en virtut del qual ACORDS prestar la
conformitat perquè la Fundació Parc de Recerca UAB mantingui la seva condició de mitjà propi de la Universitat
Autònoma de Barcelona.
Vist l’acord CE 58/2019 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social de data 20 de maig de 2019, en virtut del
qual ACORDS: Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:1)Prestar la
conformitat perquè la Fundació Parc de Recerca UAB mantingui la seva condició de mitjà propi de la Universitat
Autònoma de Barcelona, a l’empara de l’article 32 de la llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic aprovant la proposta de modificació dels articles 1 i 3 de la Fundació Parc de Recerca UAB continguda a
l’informe jurídic incorporat com a document 2; 2) Encarregar el vicerector d’Innovació i de Projectes Estratègics
l'execució i el seguiment d’aquest acord; 3)Comunicar el present acord a la vicegerent d’Economia, per tal que porti
a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu.
Per tot això, a la vista de les consideracions i documentació continguda en la part expositiva
ACORDS
1) Prestar la conformitat perquè la Fundació Parc de Recerca UAB mantingui la seva condició de mitjà propi de la
Universitat Autònoma de Barcelona, a l’empara de l’article 32 de la llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic aprovant la proposta de modificació dels articles 1 i 3 de la Fundació Parc de Recerca UAB continguda
a l’informe jurídic incorporat com a document 2.
2)

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

3) Comunicar el present acord a la vicegerent d’Economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries per
a fer-lo efectiu.
Acord 28/2019, de 29 de maig de 2019, del Plenari del Consell Social
Integració de la Fundació Empresa i Ciència en la Fundació Parc de Recerca UAB.
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que la Fundació Empresa i Ciència (FEC) va ser creada el 2 de maig de 1983 amb la finalitat d’acostar el món
econòmic i la universitat realitzant, entre d’altres, tant activitats divulgatives, com gestionant projectes de recerca
competitius, com gestionant programes docents que implicaven practiques professionals dels estudiants.
Atès que el 28 de febrer de 2007 la Universitat Autònoma de Barcelona, el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas i l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària de Catalunya, van constituir la Fundació Parc de
Recerca UAB (PRUAB) amb la finalitat de crear un Parc de Recerca concebut com una estructura que millorés la
gestió del coneixement, especialment en l’àmbit científic, tecnològic i d’innovació i potenciant la transferència del
coneixement, i la comunicació i interacció entre universitats, organismes públics d’investigació, empresa i societat
en general.
Atesa la consolidació del Parc de Recerca UAB com instrument de transferència de coneixement de les entitats
fundadores, es posa de manifest la innecessarietat de la continuïtat d’una altra estructura, més modesta, que realitza
la mateixa activitat, quan la mateixa pot estar gestionada més eficientment per la primera.
Atès que la integració de la FEC en el PRUAB suposarà com avantatges econòmics (i) la reducció de despeses fixes
i indirectes de cadascuna de les entitats; (ii) l’optimització de les funcions de negoci: acció comercial, gestió de
programa PUE i gestió de projectes finançats; i (iii) la millora de la capacitat de negociació amb proveïdors i de
finançament, de manera que puguin destinar més recursos econòmics en la generació de coneixement i l’accés a
mercat.
Atès que es vol formalitzar l’esmentada integració a través de la fusió del PRUAB i de la FEC, mitjançant l’absorció
per part del PRUAB de la FEC, la qual quedarà extingida, tal i com es desprèn del projecte de fusió. (document 1)
Atès que els òrgans de govern de la FEC i del PRUAB tenen previst celebrar sengles reunions el proper 30 i 31 de
maig de 2019, respectivament, per acordar, entre d’altres, la fusió de les dues entitats mitjançant l’absorció per
part del PRUAB de la FEC.
Vist l’article 88.e) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vist l’article 64.t) dels estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Vist l’article 28.2. apartat a, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social.
Vista l’acord 46/2019 del Consell de Govern de data 15 de maig, en virtut del qual ACORDS la fusió de la Fundació
Parc de Recerca UAB (PRUAB) i la Fundació Empresa i Ciència (FEC) mitjançant l’absorció per part del PRUAB de la
FEC que quedarà extingida.
Vist l’acord CE 59/2019 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social de data 20 de maig de 2019, en virtut del
qual ACORDS: Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) Aprovar la
fusió de la Fundació Parc de Recerca UAB (PRUAB), amb CIF G-64513450, amb domicili a l’edifici Eureka del campus
de la Universitat Autònoma de Barcelona, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) i la Fundació Empresa i Ciència
(FEC), amb CIF G 08887721, amb domicili a l’edifici Eureka del campus de la Universitat Autònoma de Barcelona,
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), mitjançant l’absorció per part del PRUAB de la FEC que quedarà extingida,
en els termes descrits en el Projecte de Fusió, d’acord amb el que consta en el document 1; 2) Autoritzar als
representats de la Universitat Autònoma de Barcelona, en els òrgans de govern de la Fundació Empresa i Ciència i
de la Fundació Parc de Recerca UAB a votar favorablement l’acord de fusió de les esmentades entitats en els termes
exposats als antecedents del present acord; 3) Encarregar el vicerector d’Innovació i de Projectes Estratègics
l'execució i el seguiment d’aquest acord; 4) Comunicar el present acord a la vicegerent d’Economia, per tal que porti
a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu.
Per tot això, a la vista de les consideracions i documentació continguda en la part expositiva
ACORDS
1)
Aprovar la fusió de la Fundació Parc de Recerca UAB (PRUAB), amb CIF G-64513450, amb domicili a l’edifici
Eureka del campus de la Universitat Autònoma de Barcelona, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) i la Fundació
Empresa i Ciència (FEC), amb CIF G 08887721, amb domicili a l’edifici Eureka del campus de la Universitat Autònoma
de Barcelona, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), mitjançant l’absorció per part del PRUAB de la FEC que
quedarà extingida, en els termes descrits en el Projecte de Fusió, d’acord amb el que consta en el document 1.
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2)
Autoritzar als representats de la Universitat Autònoma de Barcelona, en els òrgans de govern de la Fundació
Empresa i Ciència i de la Fundació Parc de Recerca UAB a votar favorablement l’acord de fusió de les esmentades
entitats en els termes exposats als antecedents del present acord.
3)

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

4) Comunicar el present acord a la vicegerent d’Economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries per
a fer-lo efectiu.
Acord 29/2019, de 29 de maig de 2019, del Plenari del Consell Social
Seguiment de l’execució del Pressupost de la UAB de l’exercici 2019.
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.
Vist l’acord CE 51/2019 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el 20 de maig, en virtut del qual
es pren l’acord següent: 1) La Comissió Econòmica es dóna per assabentada del seguiment de l’execució del
pressupost de la UAB a 30 d’abril 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.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors
ACORDS
El Ple del Consell Social es dóna per assabentat del seguiment de l’execució del pressupost de la UAB a 30 d’abril
de 2019.
Acord 30/2019, de 29 de maig de 2019, del Plenari del Consell Social
Jurats per a la designació de les persones candidates als premis del Consell Social en el marc de la Nit del Consell
Social
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Vist que el Consell Social de la UAB ha vingut atorgant el premi Universitat Societat i el Premi Universitat-Empresa
des de l’any 2003 i 2015 respectivament, dins del marc de la Festa anual de l’Associació d’Amics.
Vist que l’any 2018, coincidint amb la celebració del 50è aniversari de la UAB, es lliuren en marc de l’acte “La Nit
del Consell social de la UAB” els premis Universitat Societat, Universitat Empresa, Alumni UAB i Transferència UAB.
Atesa la voluntat d’atorgar aquests premis a entitats o persones de reconeguda trajectòria amb l’objectiu de
fomentar la seva aproximació amb la UAB i generar possibles sinergies d’interès amb la Universitat en els àmbits de
cada premi.
Vista la idoneïtat que les persones candidates als premis siguin presentades per un jurat conformat per un membre
del Consell Social de la UAB, un membre de l’Equip de Govern i un membre extern a aquests dos darrers òrgans.
Per tot això, a la vista de les consideracions exposades, a proposta del president del Consell Social de la UAB
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ACORDS
1) Crear els jurats següents, amb un composició de tres membres cadascun, per a les propostes de les persones
i/o entitats candidates a cadascun dels premis que s’atorguen en el marc de l’acte La Nit del Consell Social de la
UAB:
a)
Jurat per al Premi Universitat-Societat: la presidenta/el president de la Comissió Societat-Universitat del
Consell Social (presideix el jurat), una persona membre del Consell Social, el vicerector de Relacions institucionals i
de Cultura i la Sra. Pilar Figueras Bellot.
b)
Jurat per al Premi Alumni: la presidenta/el president de la Comissió Societat-Universitat del Consell Social
(presideix el jurat), una persona membre del Consell Social, la vicerectora d’Alumnat i d’Ocupabilitat i una persona
ex alumne de la Universitat Autònoma de Barcelona.
c)
Jurat per al Premi Universitat-Empresa: la presidenta/el president de la Comissió Universitat-Empresa del
Consell Social (presideix el jurat), una persona membre del Consell Social, el vicerector de Recerca i de Transferència
i el Sr. Antoni Serra Ramoneda.
d)
Jurat per al Premi Transferència UAB: la presidenta/el president de la Comissió Universitat-Empresa del
Consell Social (presideix el jurat), una persona membre del Consell Social, el vicerector d’Innovació i de Projectes
Estratègics i el Sr. Miquel Chillón Rodríguez.
2) La Secretària Executiva/el Secretari Executiu del Consell Social farà l’assessorament tècnic, amb veu però sense
vot.
3) A fi i efecte d’emetre el veredicte, el jurat pot tenir en compte les propostes de persones i/o entitats candidates
i l’assessorament que consideri adients i pot sol·licitar els informes que consideri oportuns.
4)
La proposta de cada jurat ha d’incloure tres noms de persones/entitats candidates, especificant l’ordre de
primera a tercera preferència, en previsió de qualsevol imprevist de disponibilitat del candidat.
5) Un cop valorades les candidatures, cada jurat emetrà un informe raonat de la proposta de candidats o candidates
als premis que la presidència del jurat traslladarà al president del Consell Social per a la seva ratificació final, que
serà informada al Ple del Consell Social.
6)

Autoritzar el president del Consell Social de la UAB perquè designi:

a) L’ex alumne de la UAB que formi part del Jurat per al Premi Transferència UAB.
b)
La persona que substitueixi algun dels membres del jurat en el cas de no disponibilitat de les persones
acordades en el punt 1 del present acord.
Acord 31/2019, de 29 de maig de 2019, del Plenari del Consell Social
Nomenament de renovació de càrrec de representació del Consell Social.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Vist l’article 83 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya.
Vist l’article 7.1 del reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist l’acord 56/2008 pres pel Ple del Consell Social reunit el 27 de novembre, pel qual s’aprova el nomenament del
senyor Ramon Alberich Ferrer com a representant del Consell Social de la UAB en el Consell d’Administració de Vila
Universitària, SL.
Atès que el període pel qual el senyor Ramon Alberich va ser nomenat com a conseller de Vila Universitària S.L ha
caducat i que, per tant, és necessari que el Consell Social procedeixi a la seva renovació o a la designació de la
persona que es consideri per a l’exercici d’aquest càrrec.
Vist que el president del Consell Social, d’acord amb el senyor Ramon Alberich Ferrer, proposa la renovació del
càrrec d’aquest com a representant del Consell Social en el Consell d’Administració de Vila Universitària, SL.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors
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ACORDS
1)
Renovar el càrrec del senyor Ramon Alberich Ferrer com a representant del Consell Social de la UAB en el
Consell d’Administració de Vila Universitària, SL.
2) Comunicar aquest acord a la directora Jurídica i de Recursos Humans de la Fundació Universitat Autònoma de
Barcelona i a la directora de Vila Universitària SL., als efectes de les gestions que siguin oportunes.

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

Acord 13/2019, de 22 de maig de 2019, de la Comissió Acadèmica del Consell Social
Acta de la sessió de la Comissió Acadèmica del dia 27 de març de 2019.
ACORDS
Aprovar l’acta de la sessió de la Comissió Acadèmica reunida el dia 27 de març de 2019.
Acord 14/2019, de 22 de maig de 2019, de la Comissió Acadèmica del Consell Social
Creació d’un títol de màster universitari.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Atesa la petició de creació d’un títol 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).
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 15 de maig de 2019 s'ha pres l'acord 39/2019 que estableix:
PRIMER.- Aprovar la creació del títol de màster universitari següent:
-

Economia Laboral / Labour Economics

SEGON.- Elevar l'aprovació de la creació del títol 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.
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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 del títol de màster universitari següent:
•

Economia Laboral/Labour Economics

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 15/2019, de 22 de maig de 2019, de la Comissió Acadèmica del Consell Social
Creació d’un títol de diplomatura de postgrau .
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Ateses la petició de creació d’un diploma de postgrau que han estat presentada a l’Escola de Postgrau, i atesa la
documentació justificativa corresponent que acredita que la proposta de creació reuneix els requisits exigits per la
UAB per a la creació d'aquest tipus de títol (document 1).
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general.
Vistos els articles 64.f i 171.1 dels Estatuts de la UAB sobre la creació de titulacions pròpies de la UAB.
Vist l’article 29.1.a del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist que en la reunió del Consell de Govern de la UAB de 15 de maig de 2019 s'ha pres l'acord 40/2019 que estableix:
PRIMER.- Aprovar la creació del títol de diploma de postgrau següent:
-

Diploma de Postgrau en Competència Digital Docent

SEGON.- Elevar l'aprovació de la creació del títol de diploma de postgrau propi al Consell Social per tal que exerceixi
les seves competències.
TERCER.- Encarregar a la comissionada de la rectora per a l’Escola de Postgrau i la Qualitat Docent l'execució i el
seguiment dels acords primer a tercer.
QUART.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.
Atesa la proposta de la Comissionada de la rectora per a l’Escola de Postgrau i la Qualitat Docent.
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 següent:
•

Diploma de Postgrau en Competència Digital Docent.
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2)
Encarregar a la comissionada de la rectora per a l’Escola de Postgrau i la Qualitat Docent 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 16/2019, de 22 de maig de 2019, de la Comissió Acadèmica del Consell Social
Desadscripció de l’Escola Doctor Robert.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
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.
Atès que l’adscripció abans esmentada obeeix a la necessitat d‘unificar esforços per tal de respondre millor a les
necessitats actuals d’agrupar sota una única entitat les activitats de formació no subvencionada que ofereix la UAB.
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 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, segons consta en el document 1.
Vist l’article 11 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 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.
Vistos els articles 88, apartat b, i 105 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vist l’article 37 dels Estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Vist l’article 29.1.a del reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB, que estableix que
correspon a la Comissió Acadèmica informar el Ple del Consell Social sobre la proposta de desadscripció dels centres
docents universitaris.
Vist que en la reunió del Consell de Govern de la UAB de 15 de maig de 2019 s'ha pres l'acord 43/2019 que estableix:
PRIMER.- Aprovar la proposta de desadscripció de la UAB de l’Escola Doctor Robert.
SEGON.- Comunicar aquest acord al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències.
TERCER.- Encarregar al vicerector d’Economia i de Campus l’execució i 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.
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Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Atesa la proposta de l’Equip de Govern de la UAB.
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)

Aprovar la proposta de desadscripció de la UAB de l’Escola Doctor Robert.

2)

Encarregar el vicerector d’Economia i de Campus 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 17/2019, de 22 de maig de 2019, de la Comissió Acadèmica del Consell Social
Aspectes a valorar en la selecció de les candidatures a de la UAB per a la menció M. Encarna Sanahuja Yll de la
Distinció Jaume Vicens Vives de l’any 2019.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
La Distinció Jaume Vicens Vives a la qualitat docent universitària es creà des del departament competent en matèria
d’universitats amb la finalitat d’honorar el professorat universitari i els departaments universitaris que sobresurten
per la seva contribució en la millora de la qualitat de la docència, especialment per la tasca de renovació de la
docència, la formació de professorat i l’elaboració de manuals i materials docents al servei de les universitats. D’entre
totes les candidatures presentades per cadascuna de les universitats catalanes, tant públiques com privades, les
distincions a les candidatures guanyadores s’atorguen per Decret del Govern de la Generalitat de Catalunya, a
proposta de la persona titular del departament competent en matèria universitària. Les Distincions Jaume Vicens
Vives poden atorgar-se com a premi individual als professors i professores de les universitats catalanes i com a
premi col·lectiu a un equip de professors i/o professores, o a centres o departaments universitaris que hagin
contribuït de manera destacada a la millora de la qualitat de la docència universitària a Catalunya. En ambdós casos,
la distinció inclou una compensació econòmica que es distribueix entre els guardonats i guardonades i que s’ha de
destinar a projectes d’innovació o de millora docent, a decisió de les persones guardonades. L’import dels guardons
es fixa al Decret d’atorgament i s’ingressa als pressupostos de les universitats corresponents.
Vist que la Secretaria d’Universitats i Recerca, en escrit de data 22 de març de 2019 al president del Consell Social
de la UAB, informa que s’ha promogut la creació de la menció M. Encarna Sanahuja Yll, orientada a identificar i
premiar l’activitat docent del professorat, així com dels equips docents i grups d’innovació que hagin desenvolupat
una actuació remarcable en la inclusió en la pràctica docent de la perspectiva de gènere.
Vist que en l’escrit mencionat en el paràgraf anterior s’adjunten les condicions d’atorgament de l’esmentada menció
(document 1) per tal de donar coneixement de quin és el procediment i els criteris de valoració de la menció d’igualtat
de gènere.
Vist que en la Comissió Acadèmica de 8 de maig de 2012 i en el Ple de 10 de maig de 2012 es conclou sobre la
conveniència d’establir uns criteris de selecció de les candidatures a la Distinció Jaume Vicens Vives que es rebin,
de cara a determinar les que s’han d’elevar al departament competent en matèria d’universitats i que, per tant, cal
establir aquests criteris també per a les candidatures a la menció M. Encarna Sanahuja Yll.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
ACORDS
1) Per a la selecció de les candidatures de la UAB a la menció M. Encarna Sanahuja Yll de la Distinció Jaume Vicens
Vives presentades al Consell Social a elevar a la Secretaria d’Universitats i Recerca, es valorarà la tasca o projecte
objecte de la candidatura d’acord amb els criteris de valoració establerts en el document 1, donat prioritat als
apartats d) i e) dels esmentats criteris.
2)

Comunicar aquest acord al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat, als efectes que siguin oportuns.
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Acord 18/2019, de 22 de maig de 2019, de la Comissió Acadèmica del Consell Social
Candidatures a la Distinció Jaume Vicens Vives de l’any 2019.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Vist que la Distinció Jaume Vicens Vives a la qualitat docent universitària es creà des del departament competent
en matèria d’universitats amb la finalitat d’honorar el professorat universitari i els departaments universitaris que
sobresurten per la seva contribució en la millora de la qualitat de la docència, especialment per la tasca de renovació
de la docència, la formació de professorat i l’elaboració de manuals i materials docents al servei de les universitats.
D’entre totes les candidatures presentades per cadascuna de les universitats catalanes, tant públiques com privades,
les distincions a les candidatures guanyadores s’atorguen per Decret del Govern de la Generalitat de Catalunya, a
proposta de la persona titular del departament competent en matèria universitària. Les Distincions Jaume Vicens
Vives poden atorgar-se com a premi individual als professors i professores de les universitats catalanes i com a
premi col·lectiu a un equip de professors i/o professores, o a centres o departaments universitaris que hagin
contribuït de manera destacada a la millora de la qualitat de la docència universitària a Catalunya. En ambdós casos,
la distinció inclou una compensació econòmica que es distribueix entre els guardonats i guardonades i que s’ha de
destinar a projectes d’innovació o de millora docent, a decisió de les persones guardonades. L’import dels guardons
es fixa al Decret d’atorgament i s’ingressa als pressupostos de les universitats corresponents.
Atès l’escrit del Secretari d’Universitats i Recerca en el que convoquen, per a l’any 2019 les candidatures col·lectives
i individuals a la Distinció Jaume Vicens Vives, i que com a novetat promouen la creació de la menció M. Encarna
Sanahuja YII, orientada a identificar i premiar l’activitat docent del professorat, així com dels equips docents i grups
d’innovació que hagin desenvolupat una actuació remarcable en la inclusió en la pràctica docent de la perspectiva
de gènere.
Atès l’escrit del Secretari d’Universitats i Recerca, adreçat al president del Consell Social de la UAB, en el que sol·licita
que el Consell li trameti la proposta de candidats de la Universitat Autònoma de Barcelona per a la Distinció Jaume
Vicens Vives de l’any 2019 i la menció M. Encarna Sanahuja YII.
Vist que en l’escrit del Secretari d’Universitats i Recerca, no es recull que es tindrà en consideració les candidatures
presentades l’any 2018 en la convocatòria del 2019.
Vist l’article 29.2.e) del Reglament de funcionament del Consell Social de la UAB, i pel qual correspon a la Comissió
Acadèmica per delegació del Ple del Consell Social, acordar les candidatures a les distincions Jaume Vicens Vives.
Vist l’acord CA 04/2018, pres per la Comissió Acadèmica de 13 de febrer de 2019 i segons el qual:
1) Per a la selecció de les candidatures individuals i col·lectives de la UAB a la Distinció Jaume Vicens Vives
presentades al Consell Social a elevar a la Secretaria d’Universitats i Recerca, es valorarà que la tasca o projecte
objecte de la candidatura posi de manifest alguna o vàries de les contribucions següents:
- Millora de la qualitat en la docència.
- Elaboració de materials docents innovadors.
- Renovació metodològica/ capacitat innovadora dels mètodes docents presentats.
- Creació d’escola o de model docent.
- Visibilitat del projecte dins la UAB i/o en la societat.
Activitat i experiència docent en altres institucions docents i investigadores universitàries, tant nacionals com
internacionals.
- Durada de l’activitat docent desenvolupada a la UAB.
- Bona coordinació i treball en equip entre el professorat, en el marc d’una metodologia innovadora i/o de qualitat.
2)
A més de la/les candidatura/es individual/s seleccionada/es segons els criteris establers al punt 1 d’aquest
acord, també s’incorporarà com a candidatura individual la guanyadora del Premi a l’Excel·lència de la convocatòria
del curs 2018-2019 i següents.
Vista la proposta d’acord CA 17/2019 del punt 6 de la reunió de la Comissió Acadèmica de 22 de maig de 2019, la
qual estableix: 1) Per a la selecció de les candidatures de la UAB a la menció M. Encarna Sanahuja Yll de la Distinció
Jaume Vicens Vives presentades al Consell Social a elevar a la Secretaria d’Universitats i Recerca, es valorarà la
tasca o projecte objecte de la candidatura d’acord amb els criteris de valoració establerts en el document 1, donat
prioritat als apartats d) i e) dels esmentats criteris. 2) Comunicar aquest acord al vicerector de Programació
Acadèmica i de Qualitat, als efectes que siguin oportuns.
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Vistes les candidatures a títol col·lectiu i les candidatures M. Encarna Sanhuja YII a títol col·lectiu de la UAB trameses
pel Vicerectorat de Programació Acadèmica i de Qualitat al Consell Social de la UAB (document 1 i document 2).
Vist que es presenta com a candidatura en modalitat individual la persona guardonada amb el Premi a l’Excel·lència
Docent de la UAB (document 3).
Vist l’interès que les candidatures presentades en el marc de la Distinció Jaume Vicens Vives de l’any 2018 no
guardonades es tinguin en compte en la convocatòria de l’any 2019, perquè siguin considerades sense haver de
tornar-les a presentar.
Vist que les candidatures esmentades en el paràgraf anterior són les següents: 1) Candidatura, en modalitat
col·lectiva, del conjunt del professorat de la Facultat de Veterinària per la tasca realitzada en la introducció de la
docència en anglès en els estudis de grau presentada per la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de
Barcelona. 2) Candidatura, en modalitat col·lectiva, del conjunt del professorat de la Facultat de Psicologia de la
UAB pel projecte “Més enllà de les parets de l’aula: una experiència d’aprenentatge servei per a estudiants del Grau
en Psicologia”. 3) Candidatura del doctor Sergi Robles Martínez a la Distinció Jaume Vicens Vives a la qualitat docent
universitària de l’any 2018 presentada a títol individual per l’Escola d’Enginyeria de la Universitat Autònoma de
Barcelona.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
ACORDS
1) Elevar a la Secretaria d’Universitats i Recerca la candidatura, en modalitat individual, de la doctora Sònia Parella
Rubio a la Distinció Jaume Vicens Vives a la qualitat docent universitària de l’any 2019, presentada per la Facultat
de Ciències Polítiques i Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona.
2)
Elevar a la Secretaria d’Universitats i Recerca la candidatura del Mínor d’Estudis de Gènere a la menció M.
Encarna Sanahuja Yll de la Distinció Jaume Vicens Vives a la qualitat docent universitària de l’any 2019, presentada
a títol col·lectiu per la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat Autònoma de Barcelona.
3) Elevar a la Secretaria d’Universitats i Recerca la candidatura de Dones i Drets a la menció M. Encarna Sanahuja
Yll de la Distinció Jaume Vicens Vives a la qualitat docent universitària de l’any 2019, presentada a títol col·lectiu
per la Facultat de Dret de la Universitat Autònoma de Barcelona.
4)
Sol·licitar a la Secretaria d’Universitats i Recerca que les candidatures presentades per la UAB a la Distinció
Jaume Vicens Vives de l’any 2018 no guardonades es tinguin en compte en la convocatòria de l’any 2019, perquè
siguin considerades sense haver de tornar-les a presentar. Aquestes candidatures són les següents:
a)
Candidatura, en modalitat col·lectiva, del conjunt del professorat de la Facultat de Veterinària per la tasca
realitzada en la introducció de la docència en anglès en els estudis de grau, presentada per la Facultat de Veterinària
de la Universitat Autònoma de Barcelona.
b)
Candidatura, en modalitat col·lectiva, del conjunt del professorat de la Facultat de Psicologia de la UAB pel
projecte “Més enllà de les parets de l’aula: una experiència d’aprenentatge servei per a estudiants del Grau en
Psicologia”, presentada per la Facultat de Psicologia de la Universitat Autònoma de Barcelona.
c) Candidatura individual del doctor Sergi Robles Martínez, presentada a títol individual per l’Escola d’Enginyeria
de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Acord 19/2019, de 22 de maig 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 47752518X, estudiant de Grau en Economia a la Facultat d’Economia i Empresa, segons consta en el
document 1.

Butlletí Oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona

BOUAB Núm. 173 - Maig / 2019

pàg. 15

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 Grau en Economia, presentada per l’estudiant amb DNI 47752518 X de la Facultat d'Economia i Empresa
de la UAB, per tal de donar acompliment al que estableix 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 per matricular-se de l'assignatura 102383- Macroeconomia II en el curs
2019-2020. I per tant, autoritzar que l’alumne pugui matricular-se en el curs 2019-2020.

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

Acord 44/2019, de 20 de maig de 2019, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Acta de la sessió del dia 29 de març de 2019.
ACORDS
Aprovar l’acta de la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el dia 29 de març de 2019.
Acord 45/2019, de 20 de maig de 2019, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Tarifes del Servei de Llengües de la UAB corresponents al curs 2019-2020.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Vista la proposta presentada per la vicegerència d’Ordenació Acadèmica de la UAB pel que fa als criteris aplicats en
la revisió de tarifes del Servei de Llengües de la UAB per al curs 2019-2020 (document 1) i a la proposta de tarifes
de l’esmentat Servei (document 2).
Atès l’article 89.i de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Atès l’article 123 dels Estatuts de la UAB.
Atesos els articles 15.6 i 28.3.c del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB.
Per tot això, a la vista de les consideracions i documentació continguda en la part expositiva
ACORDS
1)
Aprovar les tarifes del Servei de Llengües de la UAB per al curs 2019-2020, d’acord amb el que consta en el
document 2.
2)

Comunicar aquest acord a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, als efectes de les gestions que siguin oportunes.

Acord 46/2019, de 20 de maig de 2019, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Estat de les EBT i els Serveis Científico-Tècnics de la UAB.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Vist l’article 91 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya.
Vist l’article 28.4. d) del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist que la Comissió Econòmica del Consell Social de la UAB sol·licita que s’informi sobre els Serveis CientíficoTècnics de la UAB, l’aprovació de les tarifes dels quals és competència de l’esmentada Comissió (document 1).
Vist que Vist que la Comissió Econòmica del Consell Social de la UAB sol·licita que s’informi les EBT de la UAB a data
de 31 de desembre de 2019 així com de la tasca del seu seguiment i que finalment aquesta informació podrà estar
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disponible en el darrer trimestre de l’any 2019, motiu pel qual s’ajorna el seu tractament a una propera reunió de
la Comissió.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors
ACORDS
La Comissió Econòmica del Consell Social es dóna per assabentada dels Serveis Científico-Tècnics de la UAB.
Acord 47/2019, de 20 de maig de 2019, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Informe al Consell de Govern de la UAB sobre la proposta de modificació de l’acord relatiu a la participació de la
Universitat Autònoma de Barcelona en el capital social de l’empresa de base tecnològica Nanoligent, S.L.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Atès que en data 19 de febrer de 2018 la Comissió Econòmica del Consell Social va aprovar (acord CE 07/2018) el
següent:
1)
Emetre informe favorable per aprovar la participació de la Universitat Autònoma de Barcelona en el capital
social de l’empresa “NANOLIGENT, S.L.” pel nombre de participacions socials equivalents a 14.500 euros, a través
de la subscripció de participacions socials en una ampliació de capital pendent de delimitar per part de l’entitat
instrumental creada amb aquesta finalitat (UABFIRMS, S.L.), en els termes establerts a l’informe preliminar sobre
la proposta emesa per la comissió ad-hoc (document 3- confidencial), reconeixent-ne a NANOLIGENT, S.L. la
condició d’empresa de base tecnològica de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Excusar l’obligació establerta a l’article 82 del text refós d’investigació de formalitzar un contracte de socis entre la
Universitat Autònoma de Barcelona, la societat i la resta de socis.
2) Comunicar el punt 1 d’aquest acord al Consell de Govern de la UAB i elevar les actuacions a aquest òrgan per
tal que exerceixi les seves competències.
3)

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

4) Comunicar el present acord al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a
fer-lo efectiu.
Atès que per acord del Consell de Govern de 14 de març de 2018 es va aprovar la participació de la Universitat
Autònoma de Barcelona en el capital social de l’empresa NANOLIGENT, S.L.
Vista la documentació que va servir de base per l’adopció de l’acord de participació de la UAB en el capital social de
NANOLIGENT, S.L (documents 1 a 4 –documents confidencials disponibles a la Secretaria Tècnica del Consell Social
de la UAB-).
Vist l’informe de l’Oficina de Valorització i Patents pel qual es proposa el canvi en les condicions de l’entrada de la
UAB en l’esmentada companyia (document 5 –document confidencial disponible a la Secretaria Tècnica del Consell
Social de la UAB -).
Vistos els articles 78 i següents del text refós de la Normativa de la UAB en matèria d’investigació aprovada per
Acords del Consell de Govern 2 de març de 2011, per l’Acord de 5 de juny de 2013, per l’Acord de 22 de juliol de
2014 i per l’Acord de 19 de març de 2015.
Vist l’acord 005/2019 pres per la Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes Estratègics del Consell de
Govern reunida el 8 d’abril, que estableix el següent: PRIMER.- Modificar l’acord núm. 2/2018 del Comissió de
Transferència de Coneixements i Projectes Estratègics en el sentit de modificar el seu contingut pel següent text
literal:
‘Primer.- Emetre proposta favorable per aprovar la participació de la Universitat Autònoma de Barcelona en el capital
social de l’empresa “NANOLIGENT, S.L.”, a través de l’adquisició de participacions socials per import de 770 €,
equivalent al 1,3% - 1,4% del capital social per part de l’entitat instrumental creada amb aquesta finalitat
(UABFIRMS, S.L.), reconeixent-ne a NANOLIGENT, S.L. la condició d’empresa de base tecnològica de la Universitat
Autònoma de Barcelona.; SEGON.- Comunicar l’anterior acord al Consell Social i elevar les actuacions a aquest òrgan
perquè pugui emetre, si escau, l’informe escaient; TERCER.- Encarregar el vicerector d’Innovació i de Projectes
Estratègics l’execució i el seguiment d’aquests acords; QUART.- Comunicar els presents acords al vicegerent de
Recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.
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Per tot això, a la vista de les consideracions i documentació continguda en la part expositiva
ACORDS
1) Informar favorablement al Consell de Govern de la UAB sobre la proposta de modificació de l’acord CE 07/2018
de la Comissió Econòmica del Consell Social en el sentit de modificar el seu contingut pel següent text literal:
“1) Emetre proposta favorable per aprovar la participació de la Universitat Autònoma de Barcelona en el capital
social de l’empresa “NANOLIGENT, S.L.”, a través de l’adquisició de participacions socials per import de 770 euros,
equivalent al 1,3 % -1,4% del capital social per part de l’entitat instrumental creada amb aquesta finalitat
(UABFIRMS, S.L.), reconeixent-ne a “NANOLIGENT, S.L.” la condició d’empresa de base tecnològica de la Universitat
Autònoma de Barcelona.”
2) Comunicar el punt 1 d’aquest acord al Consell de Govern de la UAB i elevar les actuacions a aquest òrgan per
tal que exerceixi les seves competències.
3)

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

4) Comunicar el present acord al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a
fer-lo efectiu.
Acord 48/2019, de 20 de maig de 2019, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Informe al Consell de Govern sobre la proposta de participació de la UAB en l’empresa de base tecnològica Allread
Machine Learning Technologies, SL.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Vista la sol·licitud presentada pel doctor Dimosthenis Karatzas dirigida al Vicerector d’Innovació i de Projectes
Estratègics de la UAB en relació amb la participació de la UAB en una empresa de nova creació que ja existeix amb
la denominació “Allread Machine Learning Technologies, S.L” dedicada al desenvolupament d’una solució per les
empreses que desitgin digitalitzar els seus processos manuals existents, millorar la seva eficiència i reduir el temps
de processament.
Atès l’informe de l’Oficina de Valorització i Patents sobre l’objecte a transferir i la seva protecció, així com l’adequació
per a ser transferit a “Allread Machine Learning Technologies, S.L.” (document 1 –document confidencial disponible
a la Secretaria Tècnica del Consell Social de la UAB-).
Atesa la declaració d’intencions elaborada pel Parc de Recerca UAB derivat de l’anàlisi del projecte empresarial que
fonamentà la sol·licitud dels promotors (document 2 – document confidencial disponible a la Secretaria Tècnica del
Consell Social de la UAB-) on es proposa la participació en el capital social de “Allread Machine Learning Technologies,
S.L.” mitjançant l’aportació de 90 euros, representatius del 3 per 100 del capital social de la companyia.
Vist l’informe preliminar del comitè ad hoc reunit en sessió de 4 d’abril de 2019 pel qual s’emet informe preliminar
en què valora la proposta presentada (document 3- document confidencial disponible a la Secretaria Tècnica del
Consell Social -).
Vistos els articles 78 i següents del text refós de la Normativa de la UAB en matèria d’investigació aprovada per
Acords del Consell de Govern 2 de març de 2011, per l’Acord de 5 de juny de 2013, per l’Acord de 22 de juliol de
2014 i per l’Acord de 19 de març de 2015.
Vist l’acord 006/2019 pres per la Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes Estratègics del Consell de
Govern reunida el 8 d’abril, que estableix el següent: PRIMER.-Emetre proposta favorable per aprovar la participació
de la Universitat Autònoma de Barcelona en el capital social de l’empresa on es proposa la participació en el capital
social de “ALLREAD MACHINE LEARNING TECHNOLOGIES, S.L.”, a través de l’adquisició de participacions socials per
import de 90 euros, equivalent al 3% del capital social per part de l’entitat instrumental creada amb aquesta finalitat
(UABFIRMS, S.L.), en els termes establerts en l’informe preliminar sobre la proposta emesa per la comissió ad-hoc
(DOCUMENT 1 CONFIDENCIAL), reconeixent-ne a “ALLREAD MACHINE LEARNING TECHNOLOGIES, S.L.” la condició
d’empresa de base tecnològica de la Universitat Autònoma de Barcelona, respectant els condicionaments establerts
pel comitè ad-hoc en sessió de 4 d’abril de 2019; SEGON.- Comunicar l’anterior acord al Consell Social i elevar les
actuacions a aquest òrgan perquè pugui emetre, si escau, l’informe escaient; TERCER.- Encarregar el vicerector
d’Innovació i de Projectes Estratègics l’execució i el seguiment d’aquests acords; QUART.- Comunicar els presents
acords al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.
Per tot això, a la vista de les consideracions i documentació continguda en la part expositiva
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ACORDS
1)
Informar favorablement al Consell de Govern de la UAB sobre la proposta de participació de la Universitat
Autònoma de Barcelona en el capital social de l’empresa “Allread Machine Learning Technologies, S.L.”, a través de
l’adquisició de participacions socials per import de 90 euros, equivalent al 3 % del capital social per part de l’entitat
instrumental creada amb aquesta finalitat (UABFIRMS, S.L.), en els termes establerts a l’informe preliminar sobre
la proposta emesa per la comissió ad-hoc (document 3), reconeixent-ne a “Allread Machine Learning Technologies,
S.L.” la condició d’empresa de base tecnològica de la Universitat Autònoma de Barcelona, respectant els
condicionaments establerts pel comitè ad-hoc en sessió de 4 d’abril de 2019.
2) Comunicar el punt 1 d’aquest acord al Consell de Govern de la UAB i elevar les actuacions a aquest òrgan per
tal que exerceixi les seves competències.
3)

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

4) Comunicar el present acord al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a
fer-lo efectiu.
Acord 49/2019, de 20 de maig de 2019, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Tarifes dels Laboratori de Prestació de Serveis per a l’any 2019
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Vista la proposta presentada per la Vicegerència de Recerca, en relació a l’aprovació, si escau, de les tarifes dels
laboratoris de prestació de serveis, per a l’any 2019, del Servei d’Endocrinologia i Radioimmunoanàlisi i el Servei de
Tractament d’Imatges.
Atès l’article 89, apartat i, de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya.
Atès l’article 28.3 apartat c, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Atès l’acord núm.16 bis/2008 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social realitzada el 19 de juny.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors
ACORDS
1)

Aprovar les tarifes per a l’any 2019 dels laboratoris de prestació de serveis següents:

a)
b)

Servei d’Endocrinologia i Radioimmunoanàlisi, d’acord amb el que consta en el document 1.
Servei de Tractament d’Imatges, d’acord amb el que consta en el document 2.

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 50/2019, de 20 de maig de 2019, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Itineraris Selected Courses i Pre-established del programa d’Study Abroad..
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Vist l’article 91 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya.
Vist l’article 28.4. d) del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist que en el marc de a Comissió Econòmica del Consell Social es sol·licita que s’informi sobre els itineraris Selected
Courses i Pre-established del programa d’Study Abroad (document 1).
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors
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ACORDS
La Comissió Econòmica del Consell Social es dóna per assabentada dels itineraris Selected Courses i Pre-established
del programa d’Study Abroad.
Acord 51/2019, de 20 de maig de 2019, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Seguiment de l’execució del Pressupost de la UAB de l’exercici 2019.
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 el
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 i documentació continguda en la part expositiva
ACORDS
1)
La Comissió Econòmica es dóna per assabentada del seguiment de l’execució del pressupost de la UAB a 30
d’abril 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 52/2019, de 20 de maig de 2019, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Modificacions de crèdit del pressupost de la UAB a 30 d’abril 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 30 d’abril 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 i documentació continguda en la part expositiva
ACORDS
1) Aprovar les modificacions de crèdit del pressupost de la UAB a 30 d’abril 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 53/2019, de 20 de maig de 2019, de la Comissió Econòmica del Consell Social

Butlletí Oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona

BOUAB Núm. 173 - Maig / 2019

pàg. 20

Condicions financeres de les operacions d’endeutament a curt termini contractades amb el Banco Santander, la
Caixa d’Enginyers i el BBVA.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Vist l’article 89.f de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya.
Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.2. apartat f, del Reglament d’Organització i funcionament del
Consell Social.
Vist l’acord 06/2019 pres pel Ple del Consell Social, en data 26 de febrer, en el qual s’aprova: 1) Acordar, perquè
sigui autoritzat pel Govern de la Generalitat de Catalunya, que la UAB formalitzi operacions d’endeutament a curt
termini, amb la contractació d’una o vàries pòlisses de crèdit, fins a un import màxim de 34,9 milions d’euros,
d’acord amb el termini i les característiques de cost màxim d’operació, incloent comissions i altres despeses, que
acordi el Govern de la Generalitat de Catalunya; 2)Les condicions financeres i de venciment de les operacions
d’endeutament a curt termini contractades s’informaran als òrgans corresponents del Consell Social; 3)Comunicar
aquest acord al Gerent i a la vicegerent de l’àmbit d’Economia, per tal que es duguin a terme les mesures necessàries
per a fer-lo efectiu.
Vist l’informe tècnic de data 8 d’abril de 2019 elaborat per la Gerència de la UAB per la signatura de les pòlisses de
crèdit amb Banco Santander per import de 16,5 milions d’euros (document 1) i de 7 milions d’euros (document 2),
en el que es fa constar que la pòlissa de crèdit compleix la normativa vigent d’acord amb el següent:
- L’endeutament està aprovat pel Consell Executiu del Govern de la Generalitat de Catalunya amb data 2 d’abril
de 2019.
Les condicions financeres respecten el Principi de Prudència Financera (BOE Resolució de 31/07/2015 i
posteriors), tal i com ha informat la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor del Departament
d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.
Vist l’informe tècnic de data 8 d’abril de 2019 elaborat per la Gerència de la UAB per la signatura de la pòlissa de
crèdit amb la Caixa d’Enginyers per import de 3 milions d’euros (document 3), en el que es fa constar que la pòlissa
de crèdit compleix la normativa vigent d’acord amb el següent:
- L’endeutament està aprovat pel Consell Executiu del Govern de la Generalitat de Catalunya amb data 2 d’abril
de 2019.
Les condicions financeres respecten el Principi de Prudència Financera (BOE Resolució de 31/07/2015 i
posteriors), tal i com ha informat la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor del Departament
d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.
Vist l’informe tècnic de data 7 de maig de 2019 elaborat per la Gerència de la UAB per la signatura de la pòlissa de
crèdit amb el BBVA per import de 2,4 milions d’euros (document 4), en el que es fa constar que la pòlissa de crèdit
compleix la normativa vigent d’acord amb el següent:
- L’endeutament està aprovat pel Consell Executiu del Govern de la Generalitat de Catalunya amb data 2 d’abril
de 2019.
Les condicions financeres respecten el Principi de Prudència Financera (BOE Resolució de 31/07/2015 i
posteriors), tal i com ha informat la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor del Departament
d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors i documentació continguda en la part expositiva
ACORDS
La Comissió Econòmica es dóna per assabentada de les condicions financeres i de venciment de les operacions
d’endeutament a curt termini contractades per la UAB en data 8 d’abril amb Banco Santander d’import 16,5 milions
d’euros i 7 milions i la Caixa d’Enginyers d’import 3 milions d’euros, i el 7 de maig de 2019 amb el BBVA, d’import
2,4 milions d’euros.
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Acord 54/2019, de 20 de maig de 2019, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Despeses pluriennals per a la contractació de la pròrroga del Servei d’explotació i administració de sistemes i
comunicacions i suport als usuaris dels serveis informàtics.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Vist el Certificat emès en data 14 de març de 2019 pel vicerector d’Economia i Campus d’existència de crèdit suficient
per atendre la despesa corresponent a la 1ª pròrroga de la contractació número 9/2018 de servei d’explotació i
administració de sistemes i comunicacions i suport als usuaris de serveis informàtics de la Universitat Autònoma de
Barcelona. (document 1).
Vist el que estableix la base d’execució 22 del pressupost de la UAB per al 2019, aprovat en sessió plenària del
Consell Social, acord PLE 74/2018, de 19 de desembre de 2018.
Vist el que disposen els articles 47 i 47 bis i 73,2 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària
pel que fa als compromisos de despeses de caràcter pluriennal i l’existència de crèdit pressupostari suficient per
atendre-les.
Vist l’article 89.d de la llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vist el que disposa l’article 28.3.g del reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist el que disposa l’article 116.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, el qual
estableix literalment: “Asimismo, deberá incorporarse el certificado de existència de crédito o, en el caso de
entidades del sector público estatal con presupuesto estimativo, documento equivalente que acredite la existencia
de financiación, y la fiscalización previa de la intervención, en su caso, en los términos previstos en la Ley 47/2003,
de 26 de noviembre, General Presupuestaria”.
Vist l’acord 031/2019 de la Comissió d’Economia i Organització delegada del Consell de Govern de 10 d’abril de 2019
que en virtut del qual ACORDS: PRIMER. Aprovar la proposta de despeses pluriennals corresponent a la primera
pròrroga del contracte número 9/2018 de servei d’explotació i administració de sistemes i comunicacions i suport
als usuaris de serveis informàtics de la Universitat Autònoma de Barcelona.; 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 anteriors i documentació continguda en la part expositiva
ACORDS
1) Aprovar la proposta de despeses pluriennals corresponent a la primera pròrroga del contracte número 9/2018
de servei d’explotació i administració de sistemes i comunicacions i suport als usuaris de serveis informàtics de la
Universitat Autònoma de Barcelona, 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 cap de la Unitat de Contractació de la UAB.

Acord 55/2019, de 20 de maig de 2019, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Despeses pluriennals per a la contractació de la pròrroga dels serveis esportius al Servei d’Activitat Física.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Vist el Certificat emès en data 14 de març de 2019 pel vicerector d’Economia i Campus d’existència de crèdit suficient
per atendre la despesa corresponent a la 2ª pròrroga de la contractació número Consu-1/2016 de serveis esportius
de la Universitat Autònoma de Barcelona. (document 1).
Vist el que estableix la base d’execució 22 del pressupost de la UAB per al 2019, aprovat en sessió plenària del
Consell Social, acord PLE 74/2018, de 19 de desembre de 2018.
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Vist el que disposen els articles 47 i 47 bis i 73,2 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària
pel que fa als compromisos de despeses de caràcter pluriennal i l’existència de crèdit pressupostari suficient per
atendre-les.
Vist l’article 89.d de la llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vist el que disposa l’article 28.3.g del reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist el que disposa l’article 116.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, el qual
estableix literalment: “Asimismo, deberá incorporarse el certificado de existencia de crédito o, en el caso de
entidades del sector público estatal con presupuesto estimativo, documento equivalente que acredite la existencia
de financiación, y la fiscalización previa de la intervención, en su caso, en los términos previstos en la Ley 47/2003,
de 26 de noviembre, General Presupuestaria”.
Vist l’acord 032/2019 de la Comissió d’Economia i Organització delegada del Consell de Govern de 10 d’abril de 2019
que en virtut del qual ACORDS: PRIMER. Aprovar la proposta de despeses pluriennals corresponent a la 2ª pròrroga
del contracte número Consu-1/2016 de serveis esportius de la Universitat Autònoma de Barcelona.; 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 anteriors i documentació continguda en la part expositiva
ACORDS
1) Aprovar la proposta de despeses pluriennals corresponent a la segona pròrroga del contracte número Consu1/2016 serveis esportius de la Universitat Autònoma de Barcelona, 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 cap de la Unitat de Contractació de la UAB.

Acord 56/2019, de 20 de maig de 2019, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Despeses pluriennals per a la contractació de la pròrroga del servei de transport de viatgers en autobús..
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Vist el Certificat emès en data 14 de març de 2019 pel vicerector d’Economia i Campus d’existència de crèdit suficient
per atendre la despesa corresponent a la 2ª pròrroga de la contractació número 10/2016 de servei de transport de
viatgers en autobús de la Universitat Autònoma de Barcelona. (document 1).
Vist el que estableix la base d’execució 22 del pressupost de la UAB per al 2019, aprovat en sessió plenària del
Consell Social, acord PLE 74/2018, de 19 de desembre de 2018.
Vist el que disposen els articles 47 i 47 bis i 73,2 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària
pel que fa als compromisos de despeses de caràcter pluriennal i l’existència de crèdit pressupostari suficient per
atendre-les.
Vist l’article 89.d de la llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vist el que disposa l’article 28.3.g del reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist el que disposa l’article 116.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, el qual
estableix literalment: “Asimismo, deberá incorporarse el certificado de existencia de crédito o, en el caso de
entidades del sector público estatal con presupuesto estimativo, documento equivalente que acredite la existencia
de financiación, y la fiscalización previa de la intervención, en su caso, en los términos previstos en la Ley 47/2003,
de 26 de noviembre, General Presupuestaria”.
Vist l’acord 033/2019 de la Comissió d’Economia i Organització delegada del Consell de Govern de 10 d’abril de 2019
que en virtut del qual ACORDS: PRIMER. Aprovar la proposta de despeses pluriennals corresponent a la 2ª pròrroga
del contracte núm.10/2016 de servei de transport de viatgers en autobús de la Universitat Autònoma de Barcelona.;
SEGON. Elevar aquest acord al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències; TERCER. Encarregar
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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 anteriors i documentació continguda en la part expositiva
ACORDS
1) Aprovar la proposta de despeses pluriennals corresponent a la segona pròrroga del contracte número 10/2016
de servei de transport de viatgers en autobús de la Universitat Autònoma de Barcelona, 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 cap de la Unitat de Contractació de la UAB.

Acord 57/2019, de 20 de maig de 2019, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Contractes formalitzats per la UAB en el primer trimestre de l’exercici 2019.
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 primer trimestre de l’exercici 2019, 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 i documentació continguda en la part expositiva
ACORDS
La Comissió Econòmica del Consell Social es dóna per assabentada de la relació de contractes formalitzats per la
UAB en el primer trimestre de l’exercici 2019.
Acord 58/2019, de 20 de maig de 2019, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Reconeixement del PRUAB com a mitjà propi personificat de la UAB.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Atès que el 28 de febrer de 2007 la Universitat Autònoma de Barcelona, el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas i l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària de Catalunya, van constituir la Fundació Parc de
Recerca UAB (PRUAB) amb la finalitat de crear un Parc de Recerca concebut com una estructura que millorés la
gestió del coneixement, especialment en l’àmbit científic, tecnològic i d’innovació i potenciant la transferència del
coneixement, i la comunicació i interacció entre universitats, organismes públics d’investigació, empresa i societat
en general.
Ates que el PRUAB té reconeguda la condició de mitjà propi i servei tècnic de la UAB, tal i com recull l’article 3 dels
seus estatuts.
Atesa la promulgació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic per la qual s’endureixen
els requisits pels quals una entitat del sector públic pugui ostentar la condició de mitjà propi personificat respecte
un poder adjudicador, la qual cosa obliga a analitzar si cadascuna de les entitats que històricament ostentaven
aquesta condició compleixen els nous requeriments per seguir ostentant la condició de mitjà propi personificat d’un
poder adjudicador.
Vista la memòria justificativa de la Gerència del PRUAB relativa al compliment dels requisits subjectius exigits
legalment perquè el PRUAB ostenti la condició de mitjà propi de la UAB: acreditació de concurrència de medis
materials i personals suficients i idonis per poder realitzar prestacions en el sector d’activitat propi de l’àmbit de
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l’objecte fundacional del PRUAB, així com, de la sostenibilitat i eficàcia en la realització de dites prestacions segons
criteris de rendibilitat econòmica (document 1).
Vist l’informe jurídic que justifica la proposta (document 2).
Vista la conformitat de la Vicegerència d’Economia.
Vist l’article 32 de la llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, l’article 86 de la llei 40/2015,
d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
Vist l’article 88.e) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vist l’article 64.w) dels estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Vist l’article 28.2. apartat a, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social.
Vista l’acord 46/2019 del Consell de Govern de data 15 de maig de 2019, en virtut del qual ACORDS: PRIMER.Prestar la conformitat perquè la FUNDACIÓ PARC DE RECERCA UAB mantingui la seva condició de mitjà propi de la
Universitat Autònoma de Barcelona, a l’empara de l’article 32 de la llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic aprovant la proposta de modificació dels articles 1 i 3 de la FUNDACIÓ PARC DE RECERCA UAB
continguda a l’informe jurídic incorporat com a document 2; SEGON.- Elevar al Consell Social els presents acords,
per tal que exerceixi les seves competències; TERCER.- Encarregar el vicerector d’Innovació i de Projectes
Estratègics l'execució i el seguiment d’aquests acords; QUART.- Comunicar els presents acords a la vicegerent
d’Economia per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.
Per tot això, a la vista de les consideracions i documentació continguda en la part expositiva
ACORDS
Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:
1) Prestar la conformitat perquè la Fundació Parc de Recerca UAB mantingui la seva condició de mitjà propi de la
Universitat Autònoma de Barcelona, a l’empara de l’article 32 de la llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic aprovant la proposta de modificació dels articles 1 i 3 de la Fundació Parc de Recerca UAB continguda
a l’informe jurídic incorporat com a document 2.
2)

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

3) Comunicar el present acord a la vicegerent d’Economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries per
a fer-lo efectiu.
Acord 59/2019, de 20 de maig de 2019, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Integració de la Fundació Empresa i Ciència en la Fundació Parc de Recerca UAB.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Atès que la Fundació Empresa i Ciència (FEC) va ser creada el 2 de maig de 1983 amb la finalitat d’acostar el món
econòmic i la universitat realitzant, entre d’altres, tant activitats divulgatives, com gestionant projectes de recerca
competitius, com gestionant programes docents que implicaven practiques professionals dels estudiants.
Atès que el 28 de febrer de 2007 la Universitat Autònoma de Barcelona, el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas i l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària de Catalunya, van constituir la Fundació Parc de
Recerca UAB (PRUAB) amb la finalitat de crear un Parc de Recerca concebut com una estructura que millorés la
gestió del coneixement, especialment en l’àmbit científic, tecnològic i d’innovació i potenciant la transferència del
coneixement, i la comunicació i interacció entre universitats, organismes públics d’investigació, empresa i societat
en general.
Atesa la consolidació del Parc de Recerca UAB com instrument de transferència de coneixement de les entitats
fundadores, es posa de manifest la innecessarietat de la continuïtat d’una altra estructura, més modesta, que realitza
la mateixa activitat, quan la mateixa pot estar gestionada més eficientment per la primera.
Atès que la integració de la FEC en el PRUAB suposarà com avantatges econòmics (i) la reducció de despeses fixes
i indirectes de cadascuna de les entitats; (ii) l’optimització de les funcions de negoci: acció comercial, gestió de
programa PUE i gestió de projectes finançats; i (iii) la millora de la capacitat de negociació amb proveïdors i de
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finançament, de manera que puguin destinar més recursos econòmics en la generació de coneixement i l’accés a
mercat.
Atès que es vol formalitzar l’esmentada integració a través de la fusió del PRUAB i de la FEC, mitjançant l’absorció
per part del PRUAB de la FEC, la qual quedarà extingida, tal i com es desprèn del projecte de fusió. (document 1)
Atès que els òrgans de govern de la FEC i del PRUAB tenen previst celebrar sengles reunions el proper 30 i 31 de
maig de 2019, respectivament, per acordar, entre d’altres, la fusió de les dues entitats mitjançant l’absorció per
part del PRUAB de la FEC.
Vist l’article 88.e) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vist l’article 64.t) dels estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Vist l’article 28.2. apartat a, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social.
Vist l’acord 48/2019 del Consell de Govern de data 15 de maig de 2019, en virtut del qual ACORDS: PRIMER.Aprovar la fusió de la Fundació Parc de Recerca UAB (PRUAB), amb CIF G-64513450, amb domicili a l’edifici Eureka
del campus de la Universitat Autònoma de Barcelona, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) i la Fundació Empresa
i Ciència (FEC), amb CIF G 08887721, amb domicili a l’edifici Eureka del campus de la Universitat Autònoma de
Barcelona, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), mitjançant l’absorció per part del PRUAB de la FEC que quedarà
extingida, en els termes descrits en el Projecte de Fusió. ; SEGON.- Autoritzar als representats de la Universitat
Autònoma de Barcelona, en els òrgans de govern de la Fundació Empresa i Ciència i de la Fundació Parc de Recerca
UAB a votar favorablement l’acord de fusió de les esmentades entitats en els termes exposats als antecedents del
present acord; TERCER.- Elevar al Consell Social els presents acords, per tal que exerceixi les seves competències;
QUART.- Encarregar el vicerector d’Innovació i de Projectes Estratègics l'execució i el seguiment d’aquests acords;
CINQUÈ.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Economia per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.
Per tot això, a la vista de les consideracions i documentació continguda en la part expositiva
ACORDS
Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:
1)
Aprovar la fusió de la Fundació Parc de Recerca UAB (PRUAB), amb CIF G-64513450, amb domicili a l’edifici
Eureka del campus de la Universitat Autònoma de Barcelona, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) i la Fundació
Empresa i Ciència (FEC), amb CIF G 08887721, amb domicili a l’edifici Eureka del campus de la Universitat Autònoma
de Barcelona, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), mitjançant l’absorció per part del PRUAB de la FEC que
quedarà extingida, en els termes descrits en el Projecte de Fusió, d’acord amb el que consta en el document 1.
2)
Autoritzar als representats de la Universitat Autònoma de Barcelona, en els òrgans de govern de la Fundació
Empresa i Ciència i de la Fundació Parc de Recerca UAB a votar favorablement l’acord de fusió de les esmentades
entitats en els termes exposats als antecedents del present acord.
3)

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

4) Comunicar el present acord a la vicegerent d’Economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries per
a fer-lo efectiu.

I.3. Claustre
[tornar a l’índex]

Acord 2/2019, de 30 de maig de 2019, del Claustre pel qual s'acorda aprovar la següent declaració:
El Claustre de la Universitat Autònoma de Barcelona, reunit en sessió extraordinària el 30 de maig de 2019, un
cop assabentat de la situació econòmica de la Universitat i de les causes que ens hi han conduït, així com de
l’escenari econòmic en què ens trobem i del que s’albira per al futur proper, manifesta:
— Que les universitats públiques tenen com a missió la formació superior, la recerca i la transferència del
coneixement en unes condicions adequades, i per això és imprescindible una acció de govern que prioritzi
l’educació superior i doti el sistema públic dels recursos pertinents.
— Que les universitats públiques catalanes pateixen un finançament clarament insuficient, derivat de
l’aplicació d’un model caduc i ineficient, que ha comportat que la UAB es trobi avui dia en una situació límit i
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insostenible. Tot i així la UAB ha fet un gran esforç per complir les seves obligacions garantint l’equilibri
pressupostari i aconseguint anul·lar els deutes.
— Que és necessari impulsar accions que permetin conscienciar la societat catalana del paper generador i de
transferència de coneixement de les universitats i de la importància que aquestes aportacions suposen per al
desenvolupament social, tecnològic i econòmic del país. Per continuar complint amb la missió del sistema
públic d’educació superior, és imprescindible disposar d’un finançament públic adequat, que ens permeti
comptar amb el professorat, el personal d’administració i serveis i els equipaments necessaris.
Per tot això, el Claustre de la UAB:
— Insta el Govern de la Generalitat que adopti les mesures necessàries per dur a terme una millora immediata
i sostinguda del finançament públic del sistema universitari català i que habiliti els mecanismes econòmics
que permetin revertir la situació econòmica insostenible en què es troba la UAB.
— Demana al Parlament de Catalunya que arbitri les normes adequades per garantir que el Govern acompleixi
les mesures que permetin a les universitats públiques complir les obligacions que les lleis els encomanen i
que la societat catalana necessita.

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

Acord 33/2019, de 15 de maig, del Consell de Govern
Aprovar l’acta de la sessió anterior del dia 13 de març de 2019.
Acord 34/2019, de 15 de maig, del Consell de Govern
El Consell de Govern, davant els darrers fets esdevinguts a la Gestió Acadèmica de la Facultat de Filosofia i Lletres
similars als que van tenir lloc el mes d’abril de l’any passat, reitera el contingut del seu acord de 3 de maig de 2018
que reproduïm:
“Acord 29/2018, de 3 de maig, del Consell de Govern
Davant els fets esdevinguts el dia 24 d’abril de 2018 a causa del llançament d’un pot de fum a l’interior de la Gestió
Acadèmica de la Facultat de Filosofia i Lletres, que va posar en risc els treballadors i les treballadores en exercici de
les seves funcions laborals i el material sensible que s’hi arxiva, el Consell de Govern, reunit en sessió ordinària el
dia 3 de maig de 2018, per assentiment, acorda:
•
•
•

Rebutjar el fet per ser un acte violent intolerable en el nostre campus.
Considerar que res no justifica posar en perill la integritat de cap membre de la comunitat universitària, en aquest
cas del personal d’administració i serveis.
Reiterar que totes les reivindicacions tenen cabuda en el marc d’aquesta universitat, sempre que es facin amb
respecte envers tots els seus membres i sense cap mena de violència.

Per tot això es compromet a vetllar per garantir la seguretat i la integritat de tota la comunitat universitària en
qualsevol situació relacionada amb la seva tasca en la institució.”
Acord 35/2019, de 15 de maig, del Consell de Govern
A proposta d’un membre del Consell de Govern, aquest Consell manifesta per unanimitat el recolzament a les
actuacions de l’equip de govern derivades dels requeriments de la Junta Electoral.
Acord 36/2019, de 15 de maig, del Consell de Govern
Vista la petició de la senyora Berta Satoca Figueras, membre del Consell de Govern en representació de l’alumnat,
per la qual demana incloure un punt a l’ordre del dia del Consell de Govern de 15 de maig de 2019 per a l’aprovació,
si escau, d’una moció en suport a la iniciativa legislativa popular Universitats.
Atès que l’Equip de Govern considera d’interès donar suport a la iniciativa abans esmentada.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de l’Equip de Govern el Consell de Govern ha
adoptat els següents
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ACORDS
PRIMER.- Donar suport a la moció en recolzament a la iniciativa legislativa popular Universitats en el termes de
l’annex, i instar el Parlament de Catalunya a debatre i aprovar la iniciativa legislativa popular Universitats, com a
mesura per a garantir l’accés a la Universitat i generar una major cohesió en termes socials. [Document]
SEGON.- Comunicar el present acord al Parlament de Catalunya.
TERCER.- Encarregar al secretari general l’execució d’aquests acords.

Acord 37/2019, de 15 de maig, del Consell de Govern
Vist el document d’avaluació intermèdia i estabilització del professorat lector i atesa la conveniència de regular
determinades situacions relatives al professorat lector.
Vist l’article 18.4 a) de la Normativa de Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell
de Govern de la UAB, aprovada per Acord de Consell de Govern de 15 de juliol de 2009, i modificada en diverses
ocasions, la darrera en data 7 de novembre de 2018, 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 4 d’abril de 2019 pel qual s’informa favorablement el
document d’avaluació intermèdia i estabilització del professorat lector, i s’eleva al Consell de Govern per tal que
procedeixi 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 el document “Avaluació intermèdia i estabilització del professorat lector”. [Document]
SEGON.- Comunicar el present acord al vicerector de Personal Acadèmic, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-lo efectiu.

Acord 38/2019, de 15 de maig, del Consell de Govern
Vist el document “Incorporació a la UAB d’Investigadors amb un ERC Grant.
Vista la conveniència d’incentivar la recerca a la UAB mitjançant mesures per incorporar de forma permanent a la
nostra Universitat investigadors que hagin aconseguit projectes del Consell Europeu de Recerca (ERC).
Vist l’article 18.4 a) de la Normativa de Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell
de Govern de la UAB, aprovada per Acord de Consell de Govern de 15 de juliol de 2009, i modificada en diverses
ocasions, la darrera en data 7 de novembre de 2018, 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 4 d’abril de 2019 pel qual s’informa favorablement el
document “Incorporació a la UAB d’Investigadors amb un ERC Grant”, i s’eleva al Consell de Govern per tal que
procedeixi 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
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ACORDS
PRIMER.- Aprovar el document “Incorporació a la UAB d’Investigadors amb un ERC Grant”. [Document]
SEGON.- Comunicar el present acord al vicerector de Personal Acadèmic, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-lo efectiu.
Acord 39/2019, de 15 de maig, 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 9 d’abril 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 del títol de màster universitari següent:
-

Economia Laboral / Labour Economics

SEGON.- Elevar l'aprovació de la creació del títol 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 40/2019, de 15 de maig, del Consell de Govern
Vista la petició de creació d’un diploma de postgrau que ha estat presentada a l'Escola de Postgrau, i després de
revisada la documentació justificativa corresponent que acredita que la proposta reuneix els requisits exigits per la
UAB per a 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 2018, pel que fa a les
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competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que haurà
d'aprovar el Consell de Govern sobre creació d'ensenyaments i títols de primer cicle, segon cicle i formació
permanent.
Atès la proposta de creació de títol de diploma de postgrau propis que es presenta va ser informada favorablement
a la sessió de la Comissió d’Afers Acadèmics de 9 d’abril 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 Competència Digital Docent

SEGON.- Elevar l'aprovació de la creació del títol de diploma de postgrau propi al Consell Social per tal que exerceixi
les seves competències.
TERCER.- Encarregar a la comissionada de la rectora per a l’Escola de Postgrau i la Qualitat Docent l'execució i el
seguiment dels acords primer a tercer.
QUART.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius.
Acord 41/2019, de 15 de maig, del Consell de Govern
Vista la reorganització que s’ha dut a terme, dins l’Equip de Govern, de les àrees relacionades amb la programació
acadèmica, la qualitat docent i l’Escola de Postgrau, amb el cessament de la delegada de la rectora per a la
Programació Acadèmica i la Qualitat, i el seu nomenament com a comissionada de la Rectora per a la l’Escola de
Postgrau i la Qualitat Docent.
Atès que aquesta reorganització afecta a la composició de la Comissió d’Afers Acadèmics.
Vist que les comissions del Consell de Govern entre els seus membres tenen representació del personal
d’administració i serveis, excepte la Comissió d’Investigació i la Comissió de Personal Acadèmic.
Vist el que disposa l'article 62 dels Estatuts de la UAB sobre la creació i regulació de les comissions del Consell de
Govern.
Vist que s’estableix a l’article 23 del Reglament del Consell de Govern pel que fa a la composició de les comissions
del Consell de Govern.
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.- Modificar els articles 11, 15 i 17 de la normativa de creació, composició i funcions de les comissions del
Consell de Govern de la UAB, aprovada per acord del Govern de 15 de juliol de 2009, i modificada pels acords del
mateix Consell de Govern de 13 de juliol i 16 de desembre de 2011, de 25 d’abril, de 17 de juliol de 2012, de 19 de
novembre de 2012, i de 14 de març de 2013 de 14 de juliol de 2016, de 27 de setembre de 2016, de 26 de gener
de 2017 i de 3 de maig i de 7 de novembre de 2018, referents a la Comissió d’Afers Acadèmic, la Comissió
d’Investigació i la Comissió de Personal Acadèmic en els termes següents:
Article 11. Composició
La Comissió d’Afers Acadèmics està formada per:
a) El vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat, que la presideix.
b) La comissionada de la rectora per a l’Escola de Postgrau i la Qualitat Docent, que és la vicepresidenta.
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c) El vicerector de Personal Acadèmic.
d) La vicerectora d’Alumnat i d’Ocupabilitat.
e) El vicerector de Relacions Internacionals.
f) La comissionada de la rectora per a la Programació Docent.
g) El gerent o la persona que aquest delegui.
h) Tretze degans, deganes, directors o directores d’escola o persones que designin en representació dels
centres.
i) Quatre directors o directores de departament (un de cada àmbit: ciències experimentals i tecnologies,
ciències de la salut, ciències socials i ciències humanes).
j) Dos estudiants, proposats pel Consell d’Estudiants de la UAB.
k) Dos professors o professores, dels quals com a mínim un ha de ser del sector B.
l) Dues persones que representin el personal d’administració i serveis i que siguin membres del Claustre.
Article 15. Composició
La Comissió d’Investigació està formada per:
a) El vicerector de Recerca i de Transferència, que la presideix.
b) El vicerector d’Innovació i de Projectes Estratègics, que és el vicepresident.
c) El vicerector de Relacions Internacionals.
d) El gerent o la persona que aquest delegui.
e) Quatre directors o directores de departament (un per cada àmbit: ciències experimentals i tecnologies,
ciències de la salut, ciències socials i ciències humanes).
f) Un director o directora d’institut universitari d’investigació propi.
g) Quatre professors o professores (un per cada àmbit: ciències experimentals i tecnologies, ciències de la
salut, ciències socials i ciències humanes), dels quals com a mínim un ha de ser del sector B i dos han de ser
caps de grups SGR (un, dels camps de les ciències experimentals i tecnologies i de les ciències de la salut, i un
altre, dels camps de les ciències socials i de les ciències humanes).
h) Una persona que representi el personal investigador (Ramon y Cajal, ICREA o altres figures similars).
i) Un estudiant de postgrau, que pertanyi al col·lectiu del personal investigador en formació (PIF).
j) Una persona que representi el personal d’administració i serveis i sigui membre del Claustre.
k) Una persona que representi la Junta de Personal Docent i Investigador.
l) Una persona que representi el Comitè d’Empresa del Personal Docent i Investigador.
m) Un membre del Consell d’Estudiants de la UAB, amb veu i sense vot.
Article 17. Composició
La Comissió de Personal Acadèmic està formada per:
a) El vicerector de Personal Acadèmic, que la presideix.
b) La comissionada de la rectora per a la Programació Docent.
c) El vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat.
d) El vicerector d’Economia i de Campus.
e) El vicerector de Recerca i de Transferència.
f) El gerent o la persona que aquest delegui.
g) Vuit directors o directores de departament (dos per cada àmbit: ciències experimentals i tecnologies, ciències
de la salut, ciències socials i ciències humanes).
h) Cinc degans, deganes, directors o directores d’escola o persones que designin en representació dels centres
(un per cada àmbit: ciències experimentals i tecnologies, ciències de la salut, ciències humanes, i dos per a
l’àmbit de les ciències socials).
i) Un director o directora d’institut universitari d’investigació propi membre del Consell de Govern
j) Dos professors o professores membres del Consell de Govern o del Claustre que no siguin degans o directors
d’escola ni directors de departament, un dels quals ha de ser del sector B.
k) Una persona que representi el personal investigador (Ramon y Cajal, ICREA o altres figures similars).
l) Dos estudiants de postgrau, que pertanyin al col·lectiu del personal investigador en formació (PIF).
m) Una persona que representi el personal d’administració i serveis i sigui membre del Claustre.
n) Una persona que representi la Junta de Personal Docent i Investigador.
o) Una persona que representi el Comitè d’Empresa del Personal Docent i Investigador.
p) Dos membres del Consell d’Estudiants de la UAB, amb veu i sense vot.
SEGON.- Establir l'entrada en vigor d'aquesta modificació des de la seva aprovació per part del Consell de Govern,
i ordenar la seva publicació al Butlletí Oficial de la UAB.
TERCER.- Encarregar el secretari general l’execució i el seguiment dels acords anteriors.
QUART.- Comunicar aquests acords als presidents i els secretaris de les comissions del Consell de Govern, així com
a l’Oficina de Coordinació Institucional per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.
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Acord 42/2019, de 15 de maig, del Consell de Govern
Vista la proposta de la comissionada de la rectora per a l’Escola de Postgrau i la Qualitat Docent, de modificació de
l’article 3.3 de la normativa econòmica i de dedicació acadèmica de la formació pròpia a la UAB.
Atesa la necessitat d’adaptar l’article abans esmentat per tal de permetre que, de manera excepcional i en casos
degudament justificats, la direcció de l’Escola de Postgrau pugui autoritzar que el professorat no permanent doctor
o no doctor assumeixi tasques de direcció o de coordinació de programes de màster i de diplomes de postgrau,
sempre amb informe favorable de l'estructura bàsica de la universitat que presenti el programa d'estudis.
Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB,
segons la redacció donada per l'acord del Consell de Govern de data 7 de novembre de 2018, pel que fa a les
competències de la Comissió d'Afers Acadèmics.
Atès que la proposta de modificació de l’article 3.3 de la normativa econòmica i de dedicació acadèmica de la formació
pròpia a la UAB va ser informada favorablement a la sessió de la Comissió d’Afers Acadèmics de 9 d’abril 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 modificació de l’article 3.3 de la Normativa econòmica i de dedicació acadèmica de la formació
pròpia a la UAB, de 10 de juliol de 2018, en els termes que s’annexen. [Document]
SEGON.- Encarregar a la comissionada de la rectora per a l’Escola de Postgrau i la Qualitat Docent 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.
Acord 43/2019, de 15 de maig, 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.
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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.
Atès que en data 13 de març de 2019 el Consell de Govern va acordar obrir un període d’informació de 15 dies per
tal que els departaments, instituts universitaris d’investigació, facultats i escoles pugessin presentar al·legacions en
relació amb l’expedient de desadscripció de l’Escola Doctor Robert.
Atès que en el període d’informació pública no s’ha presentat cap al·legació al respecte.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de l’Equip de Govern, el Consell de Govern ha
adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la proposta de desadscripció de la UAB de l’Escola Doctor Robert.
SEGON.- Comunicar aquest acord al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències.
TERCER.- Encarregar al vicerector d’Economia i de Campus l’execució i 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 44/2019, de 15 de maig, del Consell de Govern
Vista la proposta del director del Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d’Ecologia pel que fa a la
modificació del Reglament vigent del departament aprovat per Acord de Consell de Govern de 26 de maig de 2004.
Vist que en data 13 de març de 2019 el Consell de Departament ha aprovat la proposta de modificació de l’esmentat
Reglament i que els canvis principals afecten a la regulació de les funcions del Departament, la composició del
Consell de Departament, el sistema de funcionament del Consell de Departament i la regulació de la Comissió
Executiva.
Vist que la proposta de modificació del Reglament que es presenta s'ajusta al Reglament marc de facultats i escoles
universitàries, departaments i instituts universitaris d'investigació i centres de recerca propis aprovat pel Consell
de Govern de 29 de gener de 2004, modificat pels acords de 29 d'abril de 2004, 2 d'octubre de 2008, 25 d’abril de
2012 i 17 de juliol de 2013, als Estatuts de la UAB i a la resta de normativa vigent.
Atès que d'acord amb l'article 64 dels Estatuts de la UAB correspon al Consell de Govern ratificar la modificació del
Reglament del Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d’Ecologia aprovada pel Consell de
Departament.
Vist l'article 3, lletra a) del Reglament de Consell de Govern, segons la redacció donada per acord del Consell de
Govern de data 10 de desembre de 2013, pel que fa a les competències del Consell de Govern.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del Consell de Departament de Biologia Animal,
de Biologia Vegetal i d’Ecologia, el Consell de Govern ha adoptat els següents
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ACORDS
PRIMER.- Ratificar la modificació del Reglament del Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d’Ecologia
de la UAB en els termes que s’annexen. [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 Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d’Ecologia.
Acord 45/2019, de 15 de maig, del Consell de Govern
Atès que en data 27 de febrer de 2003 el Consell de Govern va aprovar el Reglament del ‘CENTRE DE PATROMONI
ARQUEOLÒGIC DE LA PREHISTÒRIA (CEPAP)‘ l’òrgan superior de govern del qual és el Plenari.
Atès que l’article 19 del Reglament Marc de Facultats i Escoles Universitàries, Departaments i Instituts Universitaris
d’Investigació i Centres de Recerca Propis, aprovat per acord del Consell de Govern de 29 de gener 2004 i modificat
per última vegada el 17 de juliol de 2013, segons el qual ‘El reglament dels instituts universitaris d’investigació i
dels centres de recerca propis ha de preveure el procediment per ser reformar (sic). Aquesta reforma, en tot cas,
ha de ser ratificada pel Consell de Govern’.
Atès que la disposició addicional segona del Reglament del CEPAP estableix que ‘La modificació del present
Reglament requerirà la majoria absoluta dels membres del Plenari del CEPAP, i l’aprovació del Consell de Govern de
la UAB’.
Atès que en data 14 de març de 2019 el Plenari del CEPAP va reunir-se i va acordar, entre d’altres, la modificació
del nom del centre, passant a denominar-se ‘CENTRE D’ESTUDIS DEL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC (CEPARQ)’.
Vist l'article 64.w) dels Estatuts de la UAB que estableix que li correspon exercir altres competències que li atribueixin
la legislació vigent, els Estatuts i la normativa de desenvolupament.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Recerca i de Transferència, el
Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Ratificar l’acord del Plenari del CENTRE DE PATROMONI ARQUEOLÒGIC DE LA PREHISTÒRIA (CEPAP)‘ de
modificar la denominació del propi Centre pel de ‘CENTRE D’ESTUDIS DEL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC (CEPARQ)’ i,
en conseqüència modificar el seu Reglament amb els canvis de denominació corresponents.
SEGON.- Encarregar el vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment d’aquests acords.
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries
per a fer-los efectius.
Acord 46/2019, de 15 de maig, del Consell de Govern
Atès que el 28 de febrer de 2007 la Universitat Autònoma de Barcelona, el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas i l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària de Catalunya, van constituir la Fundació Parc de
Recerca UAB (PRUAB) amb la finalitat de crear un Parc de Recerca concebut com una estructura que millorés la
gestió del coneixement, especialment en l’àmbit científic, tecnològic i d’innovació i potenciant la transferència del
coneixement, i la comunicació i interacció entre universitats, organismes públics d’investigació, empresa i societat
en general.
Ates que el PRUAB té reconeguda la condició de mitjà propi i servei tècnic de la UAB, tal i com recull l’article 3 dels
seus estatuts.
Atesa la promulgació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic per la qual s’endureixen
els requisits pels quals una entitat del sector públic pugui ostentar la condició de mitjà propi personificat respecte
un poder adjudicador, la qual cosa obliga a analitzar si cadascuna de les entitats que històricament ostentaven
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aquesta condició compleixen els nous requeriments per seguir ostentant la condició de mitjà propi personificat d’un
poder adjudicador.
Vista la memòria justificativa de la Gerència del PRUAB relativa al compliment dels requisits subjectius exigits
legalment perquè el PRUAB ostenti la condició de mitjà propi de la UAB: acreditació de concurrència de medis
materials i personals suficients i idonis per poder realitzar prestacions en el sector d’activitat propi de l’àmbit de
l’objecte fundacional del PRUAB, així com, de la sostenibilitat i eficàcia en la realització de dites prestacions segons
criteris de rendibilitat econòmica.
Vist l’informe jurídic que justifica la proposta.
Vista la conformitat de la Vicegerència d’Economia.
Vist l’article 32 de la llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, l’article 86 de la llei 40/2015,
d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i l’article 64.w) dels estatuts de la Universitat Autònoma de
Barcelona.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector d’Innovació i de Projectes Estratègics,
el Consell de Govern ha adoptat els següents:
ACORDS
PRIMER.- Prestar la conformitat perquè la FUNDACIÓ PARC DE RECERCA UAB mantingui la seva condició de mitjà
propi de la Universitat Autònoma de Barcelona, a l’empara de l’article 32 de la llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic aprovant la proposta de modificació dels articles 1 i 3 de la FUNDACIÓ PARC DE RECERCA
UAB continguda a l’informe jurídic incorporat com a document annex. [Document]
SEGON.- Elevar al Consell Social els presents acords, per tal que exerceixi les seves competències.
TERCER.- Encarregar el vicerector d’Innovació i de Projectes Estratègics l'execució i el seguiment d’aquests acords.
QUART.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Economia per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.
Acord 47/2019, de 15 de maig, del Consell de Govern
Vist l’escrit de data 5 d’abril de 2019, presentat pel Consejo General de Colegios Veterinarios de España, pel qual
sol·licita que s’acordi l’inici del procediment de revisió d’ofici en exercici de l’acció de nul·litat de ple dret amb relació
al títol de màster en Fisioteràpia Equina de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Vist l’article 106 de la Llei 39/2015, de 2 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques, que faculta a que les administracions públiques, en qualsevol moment, per iniciativa pròpia o a sol·licitud
de l’interessat, i previ dictamen de l’òrgan consultiu de la Comunitat Autònoma, puguin declarar d’ofici la nul·litat
dels actes administratius que hagin posat fi a la via administrativa o que no hagin sigut recorreguts dins de termini,
en els supòsits previstos en l’article 47.1.
Vist l’article 71.1 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya, que estableix que la competència per a iniciar el procediment de revisió d'actes nuls correspon a
l'òrgan que els ha aprovat.
Atès que el màster en Fisioteràpia Equina és un títol propi aprovat per acord de Consell de Govern en data 28 de
gener de 2010 i que s’imparteix en el centre adscrit Escoles Universitàries Gimbernat.
Vistos els articles 2 i 7.1 a) del Reglament del Consell de Govern, aprovat per acord del Consell de Govern de 15 de
juliol de 2009, i les seves posteriors modificacions, que estableixen que la rectora exerceix la presidència i
representació d’aquest òrgan.
Vist que en data 26 d’abril de 2019 la rectora va dictar resolució d’admissió a tràmit de la sol·licitud d’iniciació de
revisió d’ofici en exercici de l’acció de nul·litat de ple dret en relació amb el títol propi de Màster en Fisioteràpia
Equina, en la seva condició de presidenta del Consell de Govern.
Vista la necessitat de ratificar l’esmentada resolució pel Consell de Govern.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
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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 ratificació de la resolució de data 26 d’abril de 2019, per la qual s’admet a tràmit la sol·licitud
del Consejo General de Colegios Veterinarios de España d’iniciació de revisió d’ofici en exercici de l’acció de nul·litat
de ple dret en relació amb el títol propi de Màster en Fisioteràpia Equina. [Document]
SEGON.- Encarregar a la comissionada de la rectora per a l’Escola de Postgrau i la Qualitat Docent l'execució i el
seguiment de l’acord primer.
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius.
[15] Punt 9.3. Afers de tràmit: Fusió de la Fundació Empresa i Ciència en la Fundació Parc de Recerca
UAB.
Acord 48/2019, de 15 de maig, del Consell de Govern
Atès que la Fundació Empresa i Ciència (FEC) va ser creada el 2 de maig de 1983 amb la finalitat d’acostar el món
econòmic i la universitat realitzant, entre d’altres, tant activitats divulgatives, com gestionant projectes de recerca
competitius, com gestionant programes docents que implicaven practiques professionals dels estudiants.
Atès que el 28 de febrer de 2007 la Universitat Autònoma de Barcelona, el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas i l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària de Catalunya, van constituir la Fundació Parc de
Recerca UAB (PRUAB) amb la finalitat de crear un Parc de Recerca concebut com una estructura que millorés la
gestió del coneixement, especialment en l’àmbit científic, tecnològic i d’innovació i potenciant la transferència del
coneixement, i la comunicació i interacció entre universitats, organismes públics d’investigació, empresa i societat
en general.
Atesa la consolidació del Parc de Recerca UAB com instrument de transferència de coneixement de les entitats
fundadores, es posa de manifest la innecessarietat de la continuïtat d’una altra estructura, més modesta, que realitza
la mateixa activitat, quan la mateixa pot estar gestionada més eficientment per la primera.
Atès que la integració de la FEC en el PRUAB suposarà com avantatges econòmics (i) la reducció de despeses fixes
i indirectes de cadascuna de les entitats; (ii) l’optimització de les funcions de negoci: acció comercial, gestió de
programa PUE i gestió de projectes finançats; i (iii) la millora de la capacitat de negociació amb proveïdors i de
finançament, de manera que puguin destinar més recursos econòmics en la generació de coneixement i l’accés a
mercat.
Atès que es vol formalitzar l’esmentada integració a través de la fusió del PRUAB i de la FEC, mitjançant l’absorció
per part del PRUAB de la FEC, la qual quedarà extingida, tal i com es desprèn del projecte de fusió.
Atès que els òrgans de govern de la FEC i del PRUAB tenen previst celebrar sengles reunions el proper 30 i 31 de
maig de 2019, respectivament, per acordar, entre d’altres, la fusió de les dues entitats mitjançant l’absorció per
part del PRUAB de la FEC.
Vist l’article 64.t) dels estatuts que estableix com a competència del Consell de Govern proposar al Consell Social la
constitució, modificació i extinció d’entitats jurídiques per a la promoció i desenvolupament dels fins de la Universitat
i l’article 88.e) de la 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya que és competència del Consell Social
aprovar la constitució, la modificació i l’extinció d’entitats jurídiques per a la promoció i el desenvolupament de les
finalitats de la universitat.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector d’Innovació i de Projectes Estratègics,
el Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la fusió de la FUNDACIÓ PARC DE RECERCA UAB (PRUAB), amb CIF G-64513450, amb domicili
a l’edifici Eureka del campus de la Universitat Autònoma de Barcelona, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) i la
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FUNDACIÓ EMPRESA I CIÈNCIA (FEC), amb CIF G 08887721, amb domicili a l’edifici Eureka del campus de la
Universitat Autònoma de Barcelona, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), mitjançant l’absorció per part del
PRUAB de la FEC que quedarà extingida, en els termes descrits en el Projecte de Fusió. [Document]
SEGON.- Autoritzar als representats de la Universitat Autònoma de Barcelona, en els òrgans de govern de la
Fundació Empresa i Ciència i de la Fundació Parc de Recerca UAB a votar favorablement l’acord de fusió de les
esmentades entitats en els termes exposats als antecedents del present acord.
TERCER.- Elevar al Consell Social els presents acords, per tal que exerceixi les seves competències.
QUART.- Encarregar el vicerector d’Innovació i de Projectes Estratègics l'execució i el seguiment d’aquests acords.
CINQUÈ.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Economia per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.

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

Punt 1. Aprovació de l'acta de la darrera sessió.
Acord 051/2019, de 21 de maig de 2019 , Comissió d'Afers Acadèmics

ACORDS
Aprovar l'acta de la sessió de 9 d'abril de 2019.
Punt 3.1. Creació de títols de grau.
Acord 052/2019, de 21 de maig de 2019 , Comissió d'Afers Acadèmics
Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat de creació de títols de grau que ha estat
presentada pel centre corresponent.
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general.
Vist el que disposa el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments
universitaris oficials.
Vist l’article 172 dels Estatuts de la UAB, sobre la implantació i supressió del títols oficials de grau.
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.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
Primer. Informar favorablement sobre la creació dels títols de grau següents:
• Ciències i humanitats
• Estudis socioculturals de gènere
Segon. Elevar aquest acord al Consell de Govern perquè l’aprovi, si escau.
Punt 3.2. Aprovació de memòries de grau.
Acord 053/2019, de 21 de maig de 2019 , Comissió d'Afers Acadèmics
Vista la proposta de memòries de grau presentades pel centre corresponent, i després de revisada la documentació
justificativa corresponent que acredita que la proposta reuneix els requisits exigits per a la seva aprovació.
Atesa la necessitat d’implementar la proposta que es presenta per tal de satisfer la demanda d’aquests estudis.
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Vist l'article 15 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments
universitaris oficials, que estableix les directrius per a l’elaboració dels plans d’estudis conduents a l’obtenció del
títol de grau.
Vist l'article 12.3.a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 7 de novembre de 2018, pel que fa a les
competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon, per delegació del Consell de Govern,
l’aprovació dels plans d’estudis dels estudis de segon cicle que condueixen a l’obtenció de títols oficials i de títols
propis i informar-ne el Consell Social, així com aprovar les modificacions derivades de la seva l’aplicació.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
Primer. Aprovar, per delegació del Consell de Govern, condicionat les memòries dels estudis de grau corresponents,
a condició que s’aprovin els títols corresponents pels òrgans competents:
• Ciències i humanitats
• Estudis socioculturals de gènere
Segon. Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment d’aquests acords.
Tercer. Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.
Punt 4.1. Modificació de títol de Màster Universitari i elevació al Consell de Govern per a la seva aprovació
Acord 054/2019, de 21 de maig de 2019 , Comissió d'Afers Acadèmics
Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat de modificació d’un títol de Màster
Universitari que ha estat presentada pel centre corresponent.
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general.
Vist 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 modificació d'ensenyaments i títols de segon cicle.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
Primer.- Informar favorablement sobre la modificació del títol de màster universitari:
• Antropologia social i cultural CREOLE / Master in Social and Cultural Anthropology CREOLE
Segon.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació.
Punt 5.1. Proposta de creació del títol de Pregrau d’Especialista en Radiologia i elevació al Consell de
Govern per a la seva aprovació.
Acord 055/2019, de 21 de maig de 2019 , Comissió d'Afers Acadèmics
Vista la petició de creació del títol propi de Pregrau d’Especialista en Radiologia que ha estat presentada, i després
de revisada la documentació justificativa corresponent que acredita que la proposta reuneix els requisits necessaris
per a la creació d'aquest tipus de títol.
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.f i 171.1 dels Estatuts de la UAB sobre la creació de titulacions pròpies de la UAB.
Vist l'article 12.4.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 7 de novembre de 2018, pel que fa a les
competències de la Comissió d'Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que haurà
d'aprovar el Consell de Govern sobre creació d'ensenyaments i títols de primer cicle, segon cicle i formació
permanent.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
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Primer.- Informar favorablement sobre la creació del títol propi de Pregrau d’Especialista en Radiologia.
Segon.- Elevar el present acord al Consell de Govern perquè l’aprovi, si escau.
Punt 5.2. Aprovació del pla d’estudis de Pregrau d’Especialista en Radiologia, per delegació del Consell
de Govern.
Acord 056/2019, de 21 de maig de 2019 , Comissió d'Afers Acadèmics
Vista la proposta de pla d’estudis del Pregrau d’Especialista en Radiologia, i després de revisada la documentació
justificativa corresponent que acredita que les propostes reuneixen els requisits necessaris per a la seva aprovació.
Atesa la necessitat d’implementar la proposta que es presenta per tal de satisfer la demanda d’aquests estudis.
Vist l'article 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 12.3.a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 7 de novembre de 2018, pel que fa a les
competències de la Comissió d'Afers Acadèmics, que estableix que li correspon aprovar els plans d’estudis de primer
cicle, segon cicle i formació permanent que condueixen a l’obtenció de títols oficials i de títols propis, per delegació
del Consell de Govern.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
Primer.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, el pla d’estudis de Pregrau d’Especialista en Radiologia,
condicionat a l’aprovació dels títols corresponents pels òrgans competents.
Segon.- Encarregar al vicerector d’Innovació i de Projectes Estratègics l'execució i el seguiment d’aquests acords.
Tercer.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.
Punt 6. Aprovació de les accions propedèutiques, curs acadèmic 2019-2020.
Acord 057/2019, de 21 de maig de 2019 , Comissió d'Afers Acadèmics
Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat d’aprovació de les accions propedèutiques
proposades pels centres per al curs acadèmic 2019-2020.
Atès la necessitat d’implementar l’oferta d’accions propedèutiques per al curs acadèmic 2019-2020.
Vist l’article 17 i següents de la Normativa sobre organització acadèmica complementària de la normativa acadèmica
de caràcter general de la UAB, aprovada pel Consell de Govern de 19 d’octubre de 2011 i les seves posteriors
modificacions, que regula les accions propedèutiques que es programen en aquesta Universitat amb l’objectiu de
facilitar la integració dels estudiants que s’incorporen i l’adequat seguiment dels seus estudis, i que disposa, entre
d’altres, que la del Consell de Govern amb competències sobre l’ordenació acadèmica haurà d’aprovar les accions
propedèutiques proposades pels centres.
Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB,
segons la redacció donada per l’acord del Consell de Govern de data 7 de novembre de 2018, pel que fa a les
competències de la Comissió d’Afers Acadèmics.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
Primer. Aprovar les accions propedèutiques per al curs acadèmic 2019-2020. [Document]
Segon. Encarregar al vicerectorat de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment de l’acord primer.
Tercer. Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.
Punt 7.1. Proposta de títols de màsters propis i diplomes de postgrau i elevació al Consell de Govern per
a la seva aprovació.
Acord 058/2019, de 21 de maig de 2019 , Comissió d'Afers Acadèmics
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Vistes les diverses peticions de creació i de modificació de títols de màsters i de diplomes de postgrau propis 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, 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.f i 171.1 dels Estatuts de la UAB sobre la creació de titulacions pròpies de la UAB.
Vist l'article 12.4.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 7 de novembre de 2018, pel que fa a les
competències de la Comissió d'Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que haurà
d'aprovar el Consell de Govern sobre creació d'ensenyaments i títols de primer cicle, segon cicle i formació
permanent.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
Primer.- Informar favorablement sobre la creació de nous títols de màster propi i de diplomes de postgrau i sobre
la modificació d’un títol de màster propi.
Segon.- Elevar aquest acord al Consell de Govern perquè l’aprovi, si escau.
Punt 7.2. Aprovació dels plans d'estudis de màsters propis i diplomes de postgrau, de nova creació i de
renovació amb modificacions, per delegació del Consell de Govern.
Acord 059/2019, de 21 de maig de 2019 , Comissió d'Afers Acadèmics
Vistes les propostes d’aprovació i de modificació de plans d’estudis de màsters i diplomes de postgrau propis
presentades a l'Escola de Postgrau, i després de revisada la documentació justificativa corresponent que acredita
que les propostes reuneixen els requisits exigits per a la seva aprovació i modificació.
Atesa la necessitat d’implementar les propostes que es presenten per tal de satisfer la demanda d’aquests estudis.
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general.
Vist el què disposa l’article 230 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 els plans d’estudis dels títols de màster.
Vist l’article 285.2 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 els plans d’estudis
de les diplomatures de postgrau.
Vist l'article 12.3.a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 7 de novembre de 2018, pel que fa a les
competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon aprovar els plans d’estudis de tots
els estudis de primer cicle, segon cicle i formació permanent conduents a títols oficials i a títols propis i informar-ne
al Consell Social, així com les modificacions derivades de la seva aplicació.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
Primer. Aprovar, per delegació del Consell de Govern, els plans d’estudis del màster i dels diplomes de postgraus
propis següents, amb la condició que els òrgans competents aprovin el títol corresponent:
Màster en Genètica Assistencial
Diploma de Postgrau en Disseny Tipogràfic
Diploma de Postgrau en Disseny de Pàgina i Editatge
Diploma de Postgrau en Atenció Centrada en la Persona (ACP) en Serveis d'Atenció a la Dependència
Diploma de Postgrau en Il·lustració per a Publicacions Infantils i Juvenils
Diploma de Postgrau en Lactància i Donació de Llet Humana (Interuniversitari)
Segon. Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la modificació del pla d’estudis del màster propi següent, amb
la condició que els òrgans competents aprovin la modificació del títol corresponent:
Màster en Tipografia Avançada i Disseny de Pàgina
Tercer. Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la modificació del pla d’estudis del màster propi següent:
Màster en Dret dels Negocis
Quart. Encarregar a la comissionada de la rectora per a l’Escola de Postgrau i la Qualitat Docent l'execució i el
seguiment d’aquests acords.
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Cinquè. Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per fer-los efectius.
Punt 7.3. Informació sobre nous cursos d’especialització.
Acord 060/2019, de 21 de maig de 2019 , Comissió d'Afers Acadèmics
Vista la proposta de creació de nous cursos d’especialització presentada a l'Escola de Postgrau, i després de revisada
la documentació justificativa corresponent que acredita que la proposta reuneixen els requisits exigits per la UAB
per a la seva aprovació.
Atesa la necessitat d’implementar les propostes que es presenten per tal de satisfer la demanda d’aquests estudis.
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general.
Vist l’article 305 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb
el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011 i les seves posteriors
modificacions, sobre les propostes de cursos d’especialització.
Vist l’article 306 de l’esmentada normativa, que estableix que les propostes de cursos d’especialització són
aprovades per la Direcció de l’Escola de Postgrau i que la comissió del Consell de Govern amb competències sobre
l’ordenació acadèmica dels estudis de postgrau ha de ser informada periòdicament sobre les propostes aprovades.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
Primer. Considerar-se assabentada de l’aprovació dels cursos d’especialització. [Document]
Segon. Encarregar a comissionada de la rectora per a l’Escola de Postgrau i la Qualitat Docent el seguiment d’aquest
acord.
Tercer. Comunicar aquests acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per fer-los efectius.
Punt 8.1. Aprovació d’activitats que donen dret a reconeixement acadèmic en els estudis de grau per al
curs 2019-2020.
Acord 061/2019, de 21 de maig de 2019 , Comissió d'Afers Acadèmics
Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat d’aprovació de l’oferta d’activitats de
reconeixement acadèmic en crèdits per a la participació en activitats universitàries culturals, esportives, de
representació estudiantil, solidàries i de cooperació per al curs acadèmic 2019-2020.
Atesa la necessitat d’implementar l’oferta d’activitats de reconeixement acadèmic en crèdits per a la participació en
activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació per al curs
acadèmic 2019-2020.
Vist l'article 12.8 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments
universitaris oficials, que disposa que els estudiants podran obtenir reconeixement acadèmic en crèdits per la
participació en activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació.
Vist que els articles 89.1.b i 95 i següents del Text Refós de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis
universitaris regulats de conformitat amb al Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, aprovat per l'acord del Consell
de Govern de 2 de març de 2011, i les seves posteriors modificacions, que regulen el reconeixement de les activitats
abans esmentades.
Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB,
segons la redacció donada per l'acord del Consell de Govern de data 7 de novembre de 2018, pel que fa a les
competències de la Comissió d'Afers Acadèmics.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
Primer. Aprovar les activitats susceptibles de reconeixement acadèmic per al curs 2019-2020. [Document]
Segon. Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l’execució i el seguiment de l’acord primer.
Tercer. Comunicar aquests acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica per tal que porti a terme les mesures
necessàries per fer-los efectius.
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Punt 8.2. Aprovació de reconeixements de Cicles Formatius de Grau Superior per crèdits d’estudis de
grau.
Acord 062/2019, de 21 de maig de 2019 , Comissió d'Afers Acadèmics
Vista la proposta del vicerectorat de Programació Acadèmica i de Qualitat, d'aprovació de reconeixement de Cicles
Formatius de Grau Superior per crèdits d'estudis de grau presentades pels centres corresponents.
Atesa la necessitat d'implementar l'oferta d'ensenyaments superiors oficials que donen dret a reconeixement
acadèmic en els estudis de grau.
Vist l'article 6.2 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments
universitaris oficials, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, que disposa que podran ser objecte de
reconeixement els crèdits cursats en altres ensenyaments superiors oficials.
Vist l'article 78 del Text Refós de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de
conformitat amb al Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol,
aprovat per l'acord del Consell de Govern de 2 de març de 2011, i les seves posteriors modificacions, el qual disposa
que podran ser objecte de reconeixement els crèdits cursats en altres ensenyaments superiors oficials.
Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB,
segons la redacció donada per l'acord del Consell de Govern de data 7 de novembre de 2018, pel que fa a les
competències de la Comissió d'Afers Acadèmics.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
Primer. Aprovar el reconeixement de cicles formatius de grau superior per crèdits d’estudis de grau. [Document]
Segon. Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l’execució i el seguiment de l’acord primer.
Tercer. Comunicar aquests acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica per tal que porti a terme les mesures
necessàries per fer-los efectius.

I.5.2. Comissió d’Economia i d’Organització
[tornar a l’índex]

Punt 1. Aprovació de l’acta de la darrera sessió.
Acord 034/2019, de 29 de maig de 2019 , Comissió d'Economia i d'Organització

ACORDS
Aprovar l'acta de la sessió de 10 d'abril de 2019
Punt 3. Informar sobre l’aplicació de la instrucció de romanents al pressupost 2019 en el seu tràmit
d’al·legacions.
Acord 035/2019, de 29 de maig 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 la Instrucció per a la incorporació de romanents de crèdit de l’exercici 2018 al pressupost 2019
pel que fa al calendari d’incorporacions i obertura de període d’al·legacions
Vist l'article 10 apartat 1, lletra a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de
Govern de la UAB, segons la redacció donada per pels Acord de Consell de Govern de 15 de maig de 2019, 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. Informar sobre l’aplicació de la Instrucció de romanents de crèdit de l’exercici 2018 al pressupost de la
UAB de 2019 en el seu tràmit d’al·legacions.[Document]
SEGON. Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l'Equip de Govern i la Gerència l'execució i el
seguiment d'aquests acords.
TERCER. Comunicar els presents acords a la vicegerent d'Economia, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.
Punt 4. Aprovació de les modificacions de crèdit a 10 de maig de 2019.
Acord 036/2019, de 29 de maig de 2019 , Comissió d'Economia i d'Organització
Vista la proposta d’aprovació de les modificacions de crèdit de data 10 de maig de 2019.
Vistos els acords de la Comissió d’Economia i Organització de 14 de febrer de 2019, de 6 de març de 2019 i de 10
d’abril 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.
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 15 de maig de 2019, 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 10 de maig de 2019.[Document]
SEGON. Encarregar al gerent i a la vicegerent d’Economia l'execució i el seguiment d’aquests acords.
Punt 5.1. Esmena resolució de la convocatòria d’ajuts per a la compra d’equips de protecció individual
2019.
Acord 037/2019, de 29 de maig de 2019 , Comissió d'Economia i d'Organització
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Atès que la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals preveu a l'article 15 que l'empresari
aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció previst a la llei d'acord amb els principis d'evitar
els riscos, d'avaluar els riscos que no es puguin evitar, i de combatre els riscos en origen, entre d'altres.
Atès que la Universitat Autònoma de Barcelona, després d’identificar i valorar els riscos existents en cada lloc de
treball, ha d’aplicar les mesures preventives necessàries. Entre aquestes, està la de facilitar al personal els equips
de protecció individual (EPI) quan els riscos no es puguin evitar o reduir suficientment per mitjans tècnics de
protecció col·lectiva o mesures, mètodes o procediments d’organització del treball.
Vista la proposta de convocatòria 02/2019 per a la compra d’equips de protecció individual per a l’any 2019 aprovada
per Acord de la Comissió d’Economia i d’Organització de data 14 de febrer de 2019.
Atès que la Comissió d’Economia i d’Organització va aprovar en data 10 d’abril de 2019 els acords següents:
“PRIMER. Aprovar la resolució de la convocatòria 02/2019 per a la compra d’equips de protecció individual (EPI) per
a l’any 2019 per import de 12.127,04€, que s’annexa.
SEGON. Encarregar a l’Àrea de Prevenció i Assistència l'execució i el seguiment d'aquests acords.”
Atès que l’adquisició de guants de criogènia han estat substituïts per una altra oferta el preu de la qual és inferior a
l’inicialment pressupostat i conseqüentment l’adquisició d’equips de protecció individual passa de 12.127,04€ a
11.395,88€; per això, es proposa que sigui esmenat l’acord de la Comissió d’Economia i d’Organització de data 10
d’abril de 2018.
Vist l'article 10.1 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 acord del Consell de Govern de data 15 de maig de 2019, pel que fa a
les competències de la Comissió d’Economia i d’Organització, pel que fa a l’aprovació i resolució d’assumptes derivats
de l’aplicació de normatives aprovades pel Consell de Govern en matèria econòmica i d’administració i d’organització.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
PRIMER. Esmenar l’aprovació de la resolució de la convocatòria 02/2019 per a la compra d’equips de protecció
individual (EPI) per a l’any 2019 per import definitiu de 11.395,88€, quedant un romanent per import de 604,12€.
SEGON. Destinar el romanent de la convocatòria 02/2019 en els termes següents: [Document]
1.
Un import de 112,96€ que incrementarà la quantia prevista a la convocatòria 01/2019 per a la concessió
d’ajuts per concessió d’ajuts destinats a millorar la prevenció de riscos als laboratoris per a l’any 2019.
2.
L’import de 491,16€ restant es destinaran a la convocatòria 01/2019, modalitat C, manteniment preventiu
d’equipament prioritzat, per ordre de prelació segons es detalla requerint un cofinançament al 50% per tal de cobrir
el màxim de peticions.
TERCER. Encarregar a l’Àrea de Prevenció i Assistència l'execució i el seguiment d'aquests acords.
Punt 5.2. Esmena de la resolució de la convocatòria d’ajuts destinats a millorar la prevenció de riscos
als laboratoris de la UAB per a l’any 2019.
Acord 038/2019, de 29 de maig de 2019 , Comissió d'Economia i d'Organització
Atès que la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals preveu a l'article 15 que l'empresari
aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció previst a la llei d'acord amb els principis d'evitar
els riscos, d'avaluar els riscos que no es puguin evitar, i de combatre els riscos en origen, entre d'altres.
Vista la proposta de convocatòria 01/2019 per a la concessió d’ajuts destinats a millorar la prevenció de riscos als
laboratoris per a l’any 2019 aprovada per Acord de la Comissió d’Economia i d’Organització de 14 de febrer de 2019.
Atès que la Comissió d’Economia i d’Organització va aprovar en data 10 d’abril de 2019 els acords següents:
“PRIMER. Aprovar la resolució de la convocatòria 01/2019 per a la concessió d’ajuts per concessió d’ajuts destinats
a millorar la prevenció de riscos als laboratoris per a l’any 2019 per import de 111.451,96€, que s’annexa.
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SEGON. Destinar 127,04€ al finançament de la compra d’equips de protecció individual (EPI), convocatòria 02/2019,
per a l’any 2019.
TERCER. Encarregar a l’Àrea de Prevenció i Assistència l'execució i el seguiment d'aquests acords.”
Atès que per error no es valorar la sol·licitud efectuada per la facultat de Biociències per un ajut a una extracció
forçada de la Salda de cultius C5/114 per import de 660,66€ es proposa que sigui esmenat l’acord de la Comissió
d’Economia i d’Organització de data 10 d’abril de 2018.
Vist l'article 10.1 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 acord del Consell de Govern de data 15 de maig de 2019, pel que fa a
les competències de la Comissió d’Economia i d’Organització, pel que fa a l’aprovació i resolució d’assumptes derivats
de l’aplicació de normatives aprovades pel Consell de Govern en matèria econòmica i d’administració i d’organització
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
PRIMER. Esmenar l’aprovació de la resolució de la convocatòria 01/2019 per a la concessió d’ajuts per concessió
d’ajuts destinats a millorar la prevenció de riscos als laboratoris per a l’any 2019 per un import definitiu de
112.112,96€.[Document]
SEGON. Encarregar a l’Àrea de Prevenció i Assistència l'execució i el seguiment d'aquests acords

I.5.3. Comissió de Personal Acadèmic
[tornar a l’índex]

Punt 1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
Acord 036/2019, de 23 de maig de 2019 , Comissió de Personal Acadèmic

ACORDS
Aprovar les actes de 4 i 25 d'abril de 2019.
Punt 3. Convocatòria de concursos de places de professorat associat per al curs 2019-2020.
Acord 037/2019, de 23 de maig de 2019 , Comissió de Personal Acadèmic
Vist l’article 53 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats (LOU) i la Llei Orgànica 4/2007, de 12
d’abril, que modifica la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats (LOMLOU).
Vistos els articles 138, 142 i 145 dels Estatuts de la UAB que regulen la tipologia i provisió de places de personal
docent i investigador.
Vist l’article 54 i següents del Reglament de Personal Acadèmic aprovat per acord del Consell de Govern de la
Universitat Autònoma de Barcelona de 17 de novembre de 2010 i modificada en diverses ocasions i la darrera el 13
de març del 2019.
Vist l’article 45 i següents de la Llei d’Universitats de Catalunya que regulen els requisits del professorat contractat.
Vistos els articles 16 i 17 del conveni col·lectiu per al personal docent i investigador de les universitats públiques
catalanes de 21 de desembre de 2006, publicat en el DOGC de 14 de febrer de 2007.
Vist l'article 18 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB,
segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a les competències
de la Comissió de Personal Acadèmic.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

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

de places de professorat associat per al curs 2019-2020.
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SEGON.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d’aquest acord.
Punt 4. Convocatòria de concursos de places de professorat associat mèdic per les Unitats Docents
Hospitalàries per al curs 2019-2020.
Acord 038/2019, de 23 de maig de 2019 , Comissió de Personal Acadèmic
Vistos el concerts signats entre las UAB l’ICS, el PSMAR, l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i el Corporació
Sanitaria del Parc Tauli.
Vistos els articles 138, 142 i 145 dels Estatuts de la UAB que regulen la tipologia i provisió de places de personal
docent i investigador.
Vist l’article 54 i següents del Reglament de Personal Acadèmic aprovat per acord del Consell de Govern de la
Universitat Autònoma de Barcelona de 17 de novembre de 2010 i modificada en diverses ocasions i la darrera el 13
de març del 2019.
Vist l’article 45 i següents de la Llei d’Universitats de Catalunya que regulen els requisits del professorat contractat.
Vistos els articles 16 i 17 del conveni col·lectiu per al personal docent i investigador de les universitats públiques
catalanes de 21 de desembre de 2006, publicat en el DOGC de 14 de febrer de 2007.
Vist l'article 18 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB,
segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a les competències
de la Comissió de Personal Acadèmic.
Vist l’acord de la Comissió de Personal Acadèmic de data 26 d’abril de 2017 per la qual s’aprova les noves dotacions
de les Unitats Docents Hospitalàries
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
PRIMER.- Aprovar, si escau, la convocatòria de concursos per a la contractació de nou personal docent a les Unitats
Docents Hospitalàries per al curs 2019-2020.[Document]
SEGON.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d’aquest acord.
Punt 6. Convocatòria de concursos per a la contractació de Personal Investigador postdoctoral per al
curs 2019-2020.
Acord 039/2019, de 23 de maig de 2019 , Comissió de Personal Acadèmic
Vistes les previsions de la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació que regula el marc
per al foment de la investigació científica i tècnica i els seus instruments de coordinació general, amb la finalitat de
contribuir a la generació difusió i transferència del coneixement i a la promoció de la investigació, el
desenvolupament experimental i la innovació com a elements sobre els quals ha d’edificar-se el desenvolupament
econòmic sostenible i el benestar social.
Vistos els articles 20 i següents de la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació que regulen
les modalitats de contracte de treballat específic del personal investigador entre els que es troben els contractes
predoctorals i els contractes d’accés al Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació.
Vistos els articles 138, 142 i 145 dels Estatuts de la UAB que regulen la tipologia i provisió de places de personal
docent i investigador.
Vist l’article 54 i següents del Reglament de Personal Acadèmic aprovat per acord del Consell de Govern de la
Universitat Autònoma de Barcelona de 17 de novembre de 2010 i modificada en diverses ocasions i la darrera el 13
de març del 2019.
Vist l’article 45 i següents de la Llei d’Universitats de Catalunya que regulen els requisits del professorat contractat.
Vistos els articles 16 i 17 del conveni col·lectiu per al personal docent i investigador de les universitats públiques
catalanes de 21 de desembre de 2006, publicat en el DOGC de 14 de febrer de 2007.
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Vist l'article 18 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB,
segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a les competències
de la Comissió de Personal Acadèmic.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
PRIMER.- Aprovar, si escau, la convocatòria de concursos per a la contractació de personal investigador postdoctoral
per al curs 2019-2020.[Document]
SEGON.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d’aquest acord
Punt 7. Convocatòria de concursos de catedràtics d’universitat de les places de mèrits especialment
rellevants de l’oferta pública 2018.
Acord 040/2019, de 23 de maig de 2019 , Comissió de Personal Acadèmic
Vist l’article 62 i següents de la Llei Orgànica d’Universitats que regula els concursos del personal dels cossos
docents.
Vist l’article 140 i següents dels Estatuts de la UAB que regulen la provisió de places de catedràtic, agregat i
col·laborador permanent.
Vista l’oferta pública d’ocupació de l’any 2018 aprovada per Consell de Govern en data 10 de juliol de 2018 i
publicada en el DOGC de 23 de juliol de 2018.
Vistes les previsions 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 març
del 2019.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Personal Acadèmic la Comissió
de Personal Acadèmic de la UAB ha adoptat els següents

ACORDS
PRIMER.- Aprovar la convocatòria dels concursos públics per l’accés a cossos docents universitaris de torn
lliure.[Document]
SEGON.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d’aquests acords.
Punt 8. Convocatòria de concursos de catedràtics laborals de les places de mèrits especialment
rellevants de l’oferta pública 2018.
Acord 041/2019, de 23 de maig de 2019 , Comissió de Personal Acadèmic
Vist l’article 48 de la Llei Orgànica d’Universitats que preveu que les Universitats podran contractar personal docent
i investigador en règim laboral, a través de les modalitats de contractació laboral específiques previstes a aquesta
llei i que en els termes de la pròpia llei i en el marc de les seves competències les Comunitats Autònomes establiran
el règim del personal docent i investigador contractat.
Vistos els articles 44,1, 46 i 47 de la Llei d’Universitats de Catalunya que regulen els requisits del professorat
catedràtic.
Vist l’article 140 i següents dels Estatuts de la UAB que regulen la provisió de places de catedràtic, agregat i
col·laborador permanent.
Vistos els articles 33 i següents del Reglament de Personal Acadèmic aprovat per acord del Consell de Govern de la
Universitat Autònoma de Barcelona de 17 de novembre de 2010 i modificada en diverses ocasions i la darrera el 13
de març del 2019.
Vista l’oferta pública d’ocupació de l’any 2018 aprovada per Consell de Govern en data 10 de juliol de 2018 i
publicada en el DOGC de 23 de juliol de 2018.
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Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Personal Acadèmic, la Comissió
de Personal Acadèmic de la UAB ha adoptat els següents

ACORDS
PRIMER.- Aprovar la convocatòria dels concursos públics per a l’accés a places de catedràtic laboral de promoció
interna.[Document]
SEGON.- Encarregar al Vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d’aquests acords.
Punt 9. Convocatòria de places de professorat agregat vinculades a l’ICS de l’oferta pública 2018.
Acord 042/2019, de 23 de maig de 2019 , Comissió de Personal Acadèmic
Vist l’article 48 de la Llei Orgànica d’Universitats que preveu que les Universitats podran contractar personal docent
i investigador en règim laboral, a través de les modalitats de contractació laboral específiques previstes a aquesta
llei i que en els termes de la pròpia llei i en el marc de les seves competències les Comunitats Autònomes establiran
el règim del personal docent i investigador contractat.
Vistos els articles 44,1, 46 i 47 de la Llei d’Universitats de Catalunya que regulen els requisits del professorat agregat
i catedràtic.
Vist l’article 140 i següents dels Estatuts de la UAB que regulen la provisió de places de catedràtic, agregat i
col·laborador permanent.
Vist el conveni entre la Universitat Autònoma de Barcelona i l’Institut Català de la Salut, de 15 de març de 2002.
Vistos els articles 33 i següents del Reglament de Personal Acadèmic aprovat per acord del Consell de Govern de la
Universitat Autònoma de Barcelona de 17 de novembre de 2010 i modificada en diverses ocasions i la darrera el 13
de març del 2019.
Vista l’oferta pública d’ocupació de l’any 2018 aprovada per Consell de Govern en data 10 de juliol de 2018 i
publicada en el DOGC de 23 de juliol de 2018.
Vist l’acord de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya de 30 de gener del 2014, modificat per acord de
la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya d’1 d’octubre del 2015.
Vist l’article 18.2 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, aprovada per Acord de Consell de Govern de 14 de març de 2013, que regula que correspon a la Comissió de
Personal Acadèmic, per delegació del Consell de Govern, aprovar les convocatòries per a la provisió de places de
funcionaris dels cossos docents i del personal acadèmic contractat.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Personal Acadèmic, la Comissió
de Personal Acadèmic de la UAB ha adoptat els següents

ACORDS
PRIMER.- Aprovar la convocatòria de places assistencials de professorat agregat en règim de contracte laboral
vinculades a l’Institut Català de la Salut.[Document]
SEGON.- Encarregar al Vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d’aquests acords
Punt 10. Convocatòria d’una plaça de professorat agregat vinculada a l’ICS de l’oferta pública addicional
2018.
Acord 043/2019, de 23 de maig de 2019 , Comissió de Personal Acadèmic
Vist l’article 48 de la Llei Orgànica d’Universitats que preveu que les Universitats podran contractar personal docent
i investigador en règim laboral, a través de les modalitats de contractació laboral específiques previstes a aquesta
llei i que en els termes de la pròpia llei i en el marc de les seves competències les Comunitats Autònomes establiran
el règim del personal docent i investigador contractat.
Vistos els articles 44,1, 46 i 47 de la Llei d’Universitats de Catalunya que regulen els requisits del professorat agregat
i catedràtic.
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Vist l’article 140 i següents dels Estatuts de la UAB que regulen la provisió de places de catedràtic, agregat i
col·laborador permanent.
Vist el conveni entre la Universitat Autònoma de Barcelona i l’Institut Català de la Salut, de 15 de març de 2002.
Vistos els articles 33 i següents del Reglament de Personal Acadèmic aprovat per acord del Consell de Govern de la
Universitat Autònoma de Barcelona de 17 de novembre de 2010 i modificada en diverses ocasions i la darrera el 13
de març del 2019.
Vista l’oferta pública d’ocupació addicional de l’any 2018 aprovada per Consell de Govern en data 5 de desembre de
2018 i publicada en el DOGC de 24 de desembre de 2018.
Vist l’acord de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya de 30 de gener del 2014, modificat per acord de
la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya d’1 d’octubre del 2015.
Vist l’article 18.2 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, aprovada per Acord de Consell de Govern de 14 de març de 2013, que regula que correspon a la Comissió de
Personal Acadèmic, per delegació del Consell de Govern, aprovar les convocatòries per a la provisió de places de
funcionaris dels cossos docents i del personal acadèmic contractat.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Personal Acadèmic, la Comissió
de Personal Acadèmic de la UAB ha adoptat els següents

ACORDS
PRIMER.- Aprovar la convocatòria de places assistencials de professorat agregat en règim de contracte laboral
vinculades a l’Institut Català de la Salut.[Document]
SEGON.- Encarregar al Vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d’aquests acords.
Punt 12. Aprovació dels criteris d’avaluació intermèdia de lectors de diversos departaments.
Acord 044/2019, de 23 de maig de 2019 , Comissió de Personal Acadèmic
Vist l’article 48 de la Llei Orgànica d’Universitats que preveu que les Universitats podran contractar personal docent
i investigador en règim laboral, a través de les modalitats de contractació laboral específiques previstes a aquesta
llei i que en els termes de la pròpia llei i en el marc de les seves competències les Comunitats Autònomes establiran
el règim del personal docent i investigador contractat.
Vist l’article 49 de la Llei d’Universitats de Catalunya i l’article 50 de la Llei Orgànica d’Universitats que regulen els
requisits del professorat lector.
Vist l’acord del Consell de Govern de data 4 de maig de 2017 pel qual s’aprova el document d’Incorporació de
professorat lector per al curs 2018, que preveu a l’article 6è que els departaments beneficiaris de la provisió d’una
plaça de lector hauran de dissenyar uns indicadors que serveixin per avaluar la trajectòria del nou professorat.
Aquest pla de treball haurà de ser elevat a la Comissió de Personal Acadèmic per a la seva consideració.
Vist l’article 18.2 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, aprovada per Acord de Consell de Govern de 19 de juliol de 2009, pel que fa a les competències de la Comissió
de Personal Acadèmic.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
PRIMER.- Aprovar els criteris per a l’avaluació de lectors després del seu tercer any de contracte dels Departaments
o Àries de Coneixement: d’Arqueologia Clàssica, de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia, de Didàctica de
l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal, de Didàctica de les Matemàtiques i de les Ciències Experimentals, de Filologia
Alemanya, de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d’Ecologia, de Pedagogia Aplicada, de Pedagogia Sistemàtica i
Social, de Psicologia Bàsica i de l’Educació, de Psicologia Clínica i de la Salut, de Publicitat, Relacions Públiques i
Comunicació Audiovisual, de Traducció i Interpretació i d’Estudis d’Àsia Oriental.
SEGON.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d’aquests acords.[Document]
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Punt 13. Informació i desenvolupament de la convocatòria d’avaluació de l’activitat docent per optar al
tram docent autonòmic: 13.1. Informació general de la convocatòria. 13.2. Presentació, anàlisi i
resolució d’incidències i de reclamacions, si s’escau. 13.3. Proposta de relació definitiva d’admesos i
exclosos a la convocatòria de 2019. 13.4.Presentació i anàlisi de les valoracions dels informes.
Acord 045/2019, de 23 de maig de 2019 , Comissió de Personal Acadèmic
vistos els articles 33, 55 i 69 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats que contenen les
disposicions relatives a l’avaluació del professorat i les seves retribucions i l’article 72 de la Llei 1/2003, de 19 de
febrer, d'Universitats de Catalunya, que regula les retribucions addicionals.
Vistes les funcions de l’Agència per a la Qualitat dels Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya), que per
encàrrec del Departament responsable d’universitats, elabora el marc per a un model d’avaluació docent de les
universitats públiques catalanes, a partir del qual cada Universitat ha d’elaborar un manual propi d’avaluació docent
del professorat.
Vist l'article 4 de la Guia d’Avaluació de l’Activitat docent del professorat de la UAB, aprovada per l’acord de la
Comissió de Personal Acadèmic de 8 de febrer de 2012 que preveu que la Comissió de Personal Acadèmic es agent
de l’avaluació i li correspon l’avaluació de l’activitat docent del professorat.
Vist l'article 18.1 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a les
competències de la Comissió de Personal Acadèmic pel que fa a l’avaluació del personal acadèmic.
Atès que en la sessió es facilitarà informació del desenvolupament de la convocatòria i que la documentació es troba
accessible a l’espai nebula: CPA_AAD; reunió 23-05; 00_Rel_Definitiva-1.pdf). CPA_AAD; reunió 23-05;
01_Resolucio_Provisional-1.pdf). .
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
PRIMER.-Aprovar la relació de professorat que opta a la convocatòria de 2019.
SEGON.-Aprovar la proposta de resolució provisional de convocatòria 2019.
TERCER.- Encarregar al vicerector de Programació i Qualitat l'execució i el seguiment d’aquests acords.
Punt 14. Afers de tràmit.
Acord 046/2019, de 23 de maig de 2019 , Comissió de Personal Acadèmic
Vist el títol VI del Reglament de Personal Acadèmic de la UAB, aprovat per acord del Consell de Govern de data 17
de novembre de 2010 i modificat per darrera vegada el dia 13 de març de 2019, el qual estableix la regulació dels
col·laboradors i les col·laboradores de docència i de recerca, entesos com a professionals que desenvolupen la seva
activitat professional fora de l’àmbit acadèmic de la UAB i que col·laboren ocasionalment o permanentment amb la
Universitat de forma desinteressada mitjançant la realització d’activitats docent o investigadores, i sense tenir
vinculació laboral amb la universitat.
Vist l'article 138.4 del Reglament de Personal Acadèmic de la UAB que preveu que el vicerector de Personal Acadèmic
informarà periòdicament a la Comissió de Personal Acadèmic dels nomenaments realitzats.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

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

I.5.4. Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística
[tornar a l’índex]

Punt 1. Aprovació de l'acta de la darrera sessió.
Acord 013/2019, de 16 de maig de 2019 , Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística
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ACORDS
Aprovar l'acta de la sessió de 21 de març de 2019.
Punt 4. Aprovació de les bases de la Convocatòria de Mobilitat de Doctorat pel curs 2019/2020.
Acord 014/2019, de 16 de maig de 2019 , Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística
Vista la proposta del Vicerector de Relacions Internacionals d’aprovació de les bases de la Convocatòria de Mobilitat
de Doctorat per al curs 2019/2020.
Atesa la necessitat de dotar als estudiants de Doctorat de la possibilitat de fer estades de mobilitat d’investigació a
altres universitats d’Europa i millorar així la qualitat de la recerca de la UAB.
Atès que el programa Erasmus+ es centra en la internacionalització del personal en formació per millorar la seva
ocupabilitat.
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 7 de novembre de 2018, pel què fa les competències de
la Comissió de Relacions Internacionals i Política Lingüística.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
PRIMER.- Aprovar les bases de la Convocatòria de Mobilitat de Doctorat per al curs 2019/2020. [Document]
SEGON.- Encarregar al vicerector de Relacions Internacionals l'execució i el seguiment d’aquests acords.
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent competent en matèria de Relacions Internacionals, per tal
que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.
Punt 5. Aprovació de la Convocatòria Erasmus + de Mobilitat per a Docència (Staff Mobility for Teaching)
2019/2020 i de Mobilitat de Personal per a Formació (Staff Mobility for Training) 2019/2020.
Acord 015/2019, de 16 de maig de 2019 , Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística
Vista la proposta del Vicerector de Relacions Internacionals d’aprovar la Convocatòria Erasmus + de Mobilitat de
Personal per a Docència (Staff Mobility for Teaching) 2019/2020 i de Mobilitat de Personal per a Formació (Staff
Mobility for Training) 2019/2020.
Atès que aquest programa es centra en l'aprenentatge formal i informal més enllà de les fronteres de la UE, amb
una clara vocació d'internacionalització obrint-se a tercers països amb l'objectiu de millorar les capacitats educatives
i formatives de les persones per a l'ocupabilitat del professorat i treballadors i treballadores.
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 les competències
de la Comissió de Relacions Internacionals i Política Lingüística.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
PRIMER.- Aprovar la Convocatòria de Mobilitat de Personal per a Docència (Staff Mobility for Teaching) 2019/20 i de
Mobilitat de Personal per a Formació (Staff Mobility for Training) 2019/20. [Document]
SEGON.- Encarregar al vicerector de Relacions Internacionals l'execució i el seguiment d’aquests acords.
QUART.- Comunicar els presents acords a la vicegerent competent en matèria de Relacions Internacionals, per tal
que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.
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Punt 6. Aprovació de la Convocatòria de Beques per estudiar al Servei de Llengües de la UAB. Curs
2019/2020.
Acord 016/2019, de 16 de maig de 2019 , Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística
Vista la proposta del vicerector de Relacions Internacionals de presentar les bases de les beques per estudiar al
Servei de Llengües el curs 2019-2020.
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 l’actuació 17: publicar una convocatòria de beques per estudiar
idiomes al Servei de Llengües adreçada a estudiants de grau i de màster oficial
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 la convocatòria per estudiar al Servei de Llengües el curs 2019-2020. [Document]
SEGON.- Encarregar al vicerector de Relacions Internacionals l'execució i el seguiment d’aquests acords.
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerència competent en matèria de política lingüística, per tal que
porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.
Punt 7. Resolució de la Convocatòria d'Ajuts de Jornades sobre experiències i estratègies de gestió de
la diversitat lingüística a les aules de la UAB i, si escau, obertura d'un període extraordinari de
presentació de sol·licituds.
Acord 017/2019, de 16 de maig de 2019 , Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística
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 l’actuació 21: publicar una convocatòria d’ajuts per a l’organització
de jornades destinades a compartir experiències i facilitar estratègies en relació amb el repte que té la UAB d'oferir
uns ensenyaments universitaris en un entorn globalitzat.
Atès que la Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística, en la sessió del 21 de març de 2019, va
aprovar les bases de la 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 la resolució de la convocatòria d’acord amb la proposta de resolució presentada. [Document]
SEGON.- Encarregar al vicerector de Relacions Internacionals l'execució i el seguiment d’aquests acords.
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerència competent en matèria de política lingüística, 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 4/2019, de 22 de maig, sobre les responsabilitats en les matèries regulades per la Llei 19/2014, de 29
de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern [Document]
]
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III. Convenis
III.1. Cercador de convenis
[tornar a l’índex]

La UAB, d'acord amb els objectius i finalitats establerts en els seus estatuts, té com a principals fites el
desenvolupament d'un model de docència i d'estudis acadèmics, la projecció de programes d'investigació i
l'establiment de vincles entre el món científic i acadèmic i la societat.
Per al desenvolupament d'aquests objectius la Universitat ha de potenciar la seva relació amb la societat, amb altres
estaments de recerca científica i amb altres agents culturals, socials i del coneixement.
La vinculació que la UAB estableix amb entitats i persones per poder desenvolupar aquests objectius està regulada
en els articles 184 i 190 dels actuals estatuts. En aquests s'estableix el marc bàsic d'actuació per establir, per una
banda, convenis de col·laboració amb entitats públiques o privades, nacionals o estrangeres, de projectes de
transferència de tecnologia i coneixement dins de l'àmbit de la docència, els ensenyaments i els estudis propis de la
Universitat (art. 184) i, per l'altra, convenis de col·laboració amb altres institucions universitàries o entitats per
potenciar la relació amb la societat (art 190).
Cercador de convenis de la UAB

En aquest cercador es pot accedir als convenis subscrits per la Universitat Autònoma de Barcelona. El seu contingut
s’actualitza conforme s’incorporen nous convenis a la plataforma de tramitació de la UAB.
Els convenis es poden cercar per nom, abast, institucions i dates. Aquests camps es poden combinar entre ells.

III.2. Expedients de convenis tancats aquest mes
[tornar a l’índex]
Nom

Abast

Institucions

H1035-20607-11687-Addeda al
conveni entre la UAB i Caixa
d'Enginyers, de 2 de desembre de
2015, per a l'autorització d'espais

Addenda al conveni entre la UAB i
Caixa d'Enginyers, de 2 de
desembre de 2015, per a
l'autorització d'espais

Grup Caixa d'Enginyers,
Universitat Autònoma de
Barcelona

01/03/2019

H1035-30247-12627-Conveni de
col·laboració docent entre la UAB i
IDISC Information Technologies SL per
al curs 2018-19 (O. López)

L'objecte d'aquest conveni és
establir el marc de col·laboració
entre la UAB i IDISC Information
Technologies, SL en aspectes de
col·laboració docent
Conveni de col·laboració docent
entre UAB i la Fundació Institut
de Ciència i Nanotecnologia
(ICN2)

IDISC Information Technologies,
SL, Universitat Autònoma de
Barcelona

01/03/2019

Fundació Institut de Ciència i
Nanotecnologia, Universitat
Autònoma de Barcelona

01/03/2019

H1035-30401-12747-Segona Addenda
al conveni de col·laboració docent
entre la UAB i l'ICMAB de 19 setembre
2018 per als cursos 2018-19 i 2019-20
(F. Saiz)

Segona addenda al conveni inicial
de setembre 2018.

Universitat Autònoma de
Barcelona, Institut de Ciència de
Materials de Barcelona

04/03/2019

H1035-30635-12916-Conveni de
col·laboració docent entre la
Universitat Autònoma de Barcelona i
FICOSA per als cursos 2018-19, 201920 i 2020-21 (E. Macias)

Conveni de col·laboració docent
entre la Universitat Autònoma de
Barcelona i FICOSA

Ficosa, Universitat Autònoma de
Barcelona

05/03/2019

H1035-30403-12749-Conveni de
col·laboració docent entre UAB i la
Fundació Institut de Ciència i
Nanotecnologia (ICN2) per al curs
2018-19 (R. Cuadrado)

Data de signatura
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Nom

Abast

Institucions

Data de signatura

H1035-30410-12756-Conveni entre la
UAB, l'IERMB i el CREAF per al
desplegament del Laboratori
Metropolità d'Ecologia i Territori
Barcelona (LET) i la seva integració en
la Xarxa de UABOpenLabs

Promoure la col.laboració amb
l'IERMB i el CREAF en les
activitats que desenvolupi el
Laboratori Metropolità d'Ecologia i
Territori amb els UABOpenLabs

Institut d'Estudis Regionals i
Metropolitans de Barcelona,
Universitat Autònoma de
Barcelona, Centre de Recerca
Ecològica i Aplicacions Forestals

28/03/2019

H1035-30641-12923-Conveni de
col·laboració interuniversitària entre la
UAB i la UPF per a la realització
conjunta del MU en
Humanitats i Patrimoni Digitals

Realització conjunta del MU en
Humanitats i patrimoni digitals

Universitat Autònoma de
Barcelona, Universitat Pompeu
Fabra

01/04/2019

H1035-30335-12698-Conveni entre la
Universitat Autònoma de Barcelona i la
Fundació Autònoma Solidària per a
l'accés a Dades Personals

Definir les condicions d'acord amb
les quals la Fundació Autònoma
Solidària (FAS) durà a terme el
tractament de dades personals
necessari per al correcte
desenvolupament dels
programes, serveis i activitats a
realitzar per a la UAB

Fundació Autònoma Solidària,
Universitat Autònoma de
Barcelona

03/04/2019

H1035-30438-12781-Conveni amb la
Diputació de Bcn per a l'accés i
consulta del fons documental de l'arxiu
de la Diputació en un estudi sobre la
història contemporània de la llengua
catalana

Conveni entre la Diputació de
Barcelona i la UAB relatiu a
l'accés i consulta del fons
documental de l'arxiu de la
Diputació en el marc de la recerca
d'un estudi de la història
contemporània de la llengua
catalana - continuació del conveni
signat al 2018

Diputació de Barcelona,
Universitat Autònoma de
Barcelona

08/04/2019

H1035-30178-12564-Conveni entre el
Club Balonmano Granollers i la UAB
per a la tutorització dels estudiants de
la UAB que siguin esportistes del CBG
(Tutoresport-UAB)

Establir la col·laboració entre el
Club Balonmano Granollers i la
UAB per a la tutorització dels
estudiants de la UAB que siguin
esportistes d'aquest club de
balonmà.

Club Balonmano Granollers,
Universitat Autònoma de
Barcelona

10/04/2019

H1035-30336-12699-Convenio entre la
UAB y la Universidad de Zaragoza
para la digitalización de publicaciones
históricas del campo de la Ciencia
Veterinaria de la Unizar

Digitalització de fons documental
de la Universidad de Zaragoza

Universitat Autònoma de
Barcelona, Universidad de
Zaragoza

10/04/2019

H1035-30637-12917-Addenda al
conveni de col·laboració entre la
Fundació de Gestió Sanitària de
l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i
la UAB: Grau de Logopèdia

Addenda al concert sanitari per
poder desenvolupar els estudis de
logopèdia

Fundació de Gestió Sanitària de
l'Hospital de la Santa Creu i Sant
Pau, Universitat Autònoma de
Barcelona

30/04/2019

H1035-30638-12918-Addenda al
conveni de col·laboració entre la
Fundació de Gestió Sanitària de
l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i
la UAB: Grau de Psicologia

Addenda al concert sanitari per
tal d'establir les bases pel
desenvolupament dels estudis de
psicologia

Fundació de Gestió Sanitària de
l'Hospital de la Santa Creu i Sant
Pau, Universitat Autònoma de
Barcelona

30/04/2019

H1035-30642-12921-Addenda al
conveni de col·laboració entre la
Fundació de Gestió Sanitària de
l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i
la UAB: Grau de Ciències Biomèdiques
H1035-30643-12922-Addenda al
conveni de col·laboració entre la
Fundació de Gestió Sanitària de
l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i
la UAB: Grau de Fisioteràpia

Addenda al concert sanitari per
establir condicions del
desenvolupament dels estudis en
ciències biomèdiques

Fundació de Gestió Sanitària de
l'Hospital de la Santa Creu i Sant
Pau, Universitat Autònoma de
Barcelona

30/04/2019

Addenda al concert sanitari en
virtut de la qual es reguli el
desenvolupament dels estudis de
fisioteràpia

Fundació de Gestió Sanitària de
l'Hospital de la Santa Creu i Sant
Pau, Universitat Autònoma de
Barcelona

30/04/2019
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Abast

Institucions

Data de signatura

H1035-28526-12106-Conveni
Parlament de Catalunya - Universitats
per al progrés de la ciència, tecnologia,
arts, humanitats i la difusió de la
cultura i el desenvolupament social

Conveni marc de col·laboració
entre el Parlament de Catalunya i
les universitats del sistema
universitari de Catalunya per a la
contribució al progrés de la
ciència, la tecnologia, les
humanitats i les arts, la difusió de
la cultura i el desenvolupament
de la societat

02/05/2019

H1035-30390-12737-Conveni de
col·laboració docent entre la UAB i el
CVC per al curs 2018-19 (Baró, Cerdà,
Herranz i Ramírez)

Conveni de col·laboració docent
entre UAB i el Centre de Visió per
Computador (CVC)

Universitat de Vic-Universitat
Central de Catalunya, Universitat
Ramon Llull, Universitat Oberta
de Catalunya, Universitat
Internacional de Catalunya,
Universitat Abat Oliba CEU,
Universitat de Barcelona,
Universitat Autònoma de
Barcelona, Universitat Politècnica
de Catalunya, Universitat Pompeu
Fabra, Universitat de Girona,
Universitat de Lleida, Universitat
Rovira i Virgili, Parlament de
Catalunya
Universitat Autònoma de
Barcelona, Universitat Autònoma
de Barcelona

H1035-31479-13022-Conveni de
col·laboració entre els Amics del Centre
d'Art i Natura de Farrera i la
Universitat Autònoma de Barcelona

L'objecte d'aquest conveni és
l'organització del curs Evolució
del Paisatge que s'impartirà de l'1
al 5 de juliol de 2019 al Centre
d'Art i Natura (ACAN).

Universitat Autònoma de
Barcelona, Amics del Centre d’Art
i Natura de Farrera

13/05/2019

H1035-31685-13289-Conveni de
col·laboració interuniversitària entra la
UAB i la UB per a la realització
conjunta del Màster Universitari en
Història Econòmica

Realització conjunta del MU en
Història Econòmica

Universitat Autònoma de
Barcelona, Universidad de
Barcelona Ministerio de
Universidades e Investigación

13/05/2019

H1035-30510-12840-Conveni marc de
col·laboració entre la UAB i l'Associació
de Consumidors de Mitjans
Audiovisuals de Catalunya (ACMAC)

Promoure les relacions de
caràcter acadèmic, científic i
professional. Desenvolupar
activitats de docència,
investigació, transferència de
coneixement i difusió en matèries
d'interès comú per a ambdues
institucions. En aquest sentit es
proposa participar conjuntament
en projectes de formació a mida
d'acord amb les necessitats
professionals dels sectors
representats en aquest acord.

Universitat Autònoma de
Barcelona, Associació de
Consumidors de mitjans
Audiovisuals de Catalunya

14/05/2019

H1035-30338-12701-Addenda al
conveni entre la UAB i el consorci
CSIC-IRTA-UAB-UB Centre de Recerca
Agrigenòmica per determinar els
compromisos de contribució de la UAB
al CRAG (T. Guil)

Addenda per modificació dels
imports econòmics

Universitat Autònoma de
Barcelona, Centre de Recerca
Agrigenòmica

16/05/2019

H1035-31455-13013-Contracte de
Comodat d'Obra d'Art subscrit entre el
Sr. Oriach i la Universitat Autònoma de
Barcelona

Cessió temporal en comodat a la
UAB d'una obra de l'artista Xavier
Oriach Soler

Universitat Autònoma de
Barcelona, Xavier Oriach Soler

20/05/2019

H1035-30508-12838-Conveni entre la
UAB i Chiesi España per a la creació de
la Càtedra de Recerca INSPIRA
(INStitut Per a la Investigació
Respiratòria Avançada)

Creació de la Càtedra de Recerca
INSPIRA per a la investigació
respiratòria avançada.

Chiesi España, SAU, Universitat
Autònoma de Barcelona

22/05/2019

H1035-30509-12839-Conveni entre la
UAB i Linde per a la creació de la
Càtedra de Recerca INSPIRA (INStitut
Per a la Investigació Respiratòria
Avançada)

Creació de la Càtedra INSPIRA
d'investigació respiratòria
avançada.

Linde Médica, SLU, Universitat
Autònoma de Barcelona

22/05/2019

08/05/2019
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H1035-31478-13021-Conveni per a la
realització de pràctiques acadèmiques
dels estudiants de la UAB als
equipaments culturals de l'Ajuntament
de Terrassa adscrits a la XML de la
Diputació de Bcn

Conveni de col·laboració entre la
Diputació de Barcelona, la UAB i
l'Ajuntament de Terrassa per a la
realització de pràctiques
acadèmiques dels estudiants de
la UAB als equipaments culturals
de l'Ajuntament de Terrassa
adscrit a la Xarxa de Museus
Locals (XML) de la Diputació de
Barcelona

Diputació de Barcelona,
Ajuntament de Terrassa,
Universitat Autònoma de
Barcelona

22/05/2019

H1035-30133-12520-Convenio entre
ICEX España y Alianza 4 Universidades
(UAB, UAM, Carlos III, UPF) para
fomentar la proyección internacional
de estas Universidades

El establecimiento de un marco
de colaboración entre A-4U e
ICEX con el propósito de lograr
que las cuatro universidades
adquieran una posición relevante
entre las mejores universidades
europeas

Universitat Autònoma de
Barcelona, ICEX España
Exportación e Inversiones

23/05/2019

H1035-30160-12545-Conveni entre la
UAB, AERIS Tecnologías Ambientales i
el Consorci per a la Gestió dels Residus
del Vallès Oriental (Projecte H2020
DECISIVE)

Establir el marc de col·laboració
entre la UAB, Aeris Tecnologías
Ambientales i el Consorci per a la
Gestió dels Residus del Vallès
Oriental en els aspectes de
recerca emmarcats en el Projecte
H2020 DECISIVE i,
particularment, en la disposició i
operació d'una planta pilot
d'investigació de fermentació en
estat sòlid

Universitat Autònoma de
Barcelona, Consorci per a la
Gestió de Residus del Vallès
Oriental, Aeris Tecnologías
Ambientales

28/05/2019

H1035-30497-12829-Conveni entre la
UAB i el Departament d'Empresa i
Coneixement per a la realització de
pràctiques acadèmiques externes

Conveni amb el Departament
d'Empresa i Coneixement per a la
realització de pràctiques
curriculars

Universitat Autònoma de
Barcelona, Departament
d'Empresa i Coneixement

28/05/2019

H1035-31616-13226-Conveni de
col·laboració entre la UAB, la
Universidad de La Rioja y la Fundación
Dialnet

Conveni de col·laboració entre la
UAB, la Universidad de La Rioja y
la Fundación Dialnet en relación a
los procesos relacionados con
Dialnet Plus

Universitat Autònoma de
Barcelona, Universidad de la Rioja

28/05/2019

H1035-31690-13302-Addenda UdG i
UAB al conveni de 17 desembre 2009
per a la creació del Màster Europeu
Interuniversitari en Polítiques i
Planificació per a les Ciutats, l'Ambient
i el Paisatge

Establir les condicions per les
quals els estudiants del Màster
Universitari en Polítiques i
Planificació per a les ciutats,
l'ambient i el paisatge i que hagin
iniciat aquests estudis a la UAB,
puguin obtenir el títol que
expedirà la UdG i establir les
condicions de liquidació entre
ambdues universitats

Universitat Autònoma de
Barcelona, Universidad de Girona

28/05/2019
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IV. Estructures bàsiques
i participació en altres centres
IV.1. Escoles universitàries adscrites
[tornar a l’índex]

Aprovar la proposta de desadscripció de la UAB de l’Escola Doctor Robert segons l’acord 43/2019, de 15 de
maig, del Consell de Govern.

IV.2. Centres d’estudis i de recerca (CER)
[tornar a l’índex]

Modificació del nom del Centre d’Estudis de Patrimoni Arqueològic de la Prehistòria que passarà a
denominar-se Centre d’Estudis de Patrimoni Arqueològic segons l’acord 45/2019, de 15 de maig, del Consell
de Govern.

Butlletí Oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona

BOUAB Núm. 173 - Maig / 2019

V.

pàg. 58

Nomenaments
i cessaments

V.1. Facultats i Escoles
[tornar a l’índex]

V.1.1. Nomenaments
Resolució de la rectora, de 7 de maig de 2019, per la qual nomena el senyor Pere Puig Casado coordinador del
Grau en Matemàtica Computacional i Analítica de Dades de la Facultat de Ciències, amb efectes del dia 1 de gener
de 2019.
Resolució de la rectora, de 14 de maig de 2019, per la qual nomena la senyora Anna Badia Perpinyà adjunta al
degà per al Sistema de Garantia Intern de Qualitat (SGIQ) de la Facultat de Filosofia i Lletres, amb efectes del dia
1 de gener de 2019.
Resolució per delegació de la rectora, de 2 de maig de 2019, per la qual es nomena el senyor Ermengol
Gassiot Ballbé sotscoordinador del Grau en Història de la Facultat de Filosofia i Lletres, amb efectes del dia 1 d’abril
de 2019.
Resolució per delegació de la rectora, de 2 de maig de 2019, per la qual es nomena el senyor Jordi Nadal
Tersa coordinador del Màster en Gestió d’Àrees de Muntanya de la Facultat de Filosofia i Lletres, amb efectes del dia
1 de gener de 2019.
Resolució per delegació de la rectora, de 13 de maig de 2019, per la qual es nomena el senyor Rafael Merino
Pareja coordinador del Màster en Joventut i Societat de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia, amb efectes
del dia 15 de setembre de 2017.
Resolució per delegació de la rectora, de 27 de maig de 2019, per la qual es nomena el senyor Manuel Álvarez
Gómez coordinador de Pràctiques del Grau de Comptabilitat i Finances de la Facultat d’Economia i Empresa, amb
efectes del dia 1 d’abril de 2019.
Resolució per delegació de la rectora, de 27 de maig de 2019, per la qual es nomena el senyor Carlos Guallarte
Nuez coordinador de Pràctiques dels Graus d’Administració i Direcció d’Empreses (ADE), d’Economia i del doble Grau
d’Administració i Direcció d’Empreses (ADE) i Dret de la Facultat d’Economia i Empresa, amb efectes del dia 1 d’abril
de 2019.
Resolució per delegació de la rectora, de 27 de maig de 2019, per la qual es nomena la senyora Judith Panadès
Martí coordinadora de Pràctiques dels Graus d’Administració i Direcció d’Empreses (ADE) en anglès i d’Economia en
anglès de la Facultat d’Economia i Empresa, amb efectes del dia 1 d’abril de 2019.
Resolució per delegació de la rectora, de 30 de maig de 2019, per la qual es nomena la senyora Alba Losada
Cuquejo coordinadora del Mínor d’Estudis Gallecs de la Facultat de Filosofia i Lletres, amb efectes del dia 1 de gener
de 2019.

V.1.2. Cessaments
Resolució per delegació de la rectora, de 2 de maig de 2019, per la qual el senyor César Carreras cessa com
a sotscoordinador del Grau en Història de la Facultat de Filosofia i Lletres, amb efectes 31 de març de 2019.
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V.2. Departaments
[tornar a l’índex]

V.2.1. Nomenaments
Resolució de la rectora, de 7 de maig de 2019, per la qual nomena el senyor Gregorio Alvaro Campos secretari
del Departament d’Enginyeria Química, Biològica i Ambiental, amb efectes del dia 11 d’abril de 2019.
Resolució de la rectora, de 7 de maig de 2019, per la qual nomena la senyora Melissa Greer Moyer coordinadora
de Doctorat del Departament de Filologia Anglesa i de Germanística, amb efectes del dia 1 de maig de 2019.
Resolució de la rectora, de 8 de maig de 2019, per la qual nomena el senyor Gonzalo Pontón Gijón coordinador
del Doctorat en Teoria de la Literatura i Literatura Comparada del Departament de Filologia Espanyola, amb efectes
del dia 1 d’abril de 2019.
Resolució de la rectora, de 14 de maig de 2019, per la qual nomena el senyor Salvador Navarro Soto director
del Departament de Cirurgia, amb efectes del dia 1 de maig de 2019.
Resolució de la rectora, de 27 de maig de 2019, per la qual nomena el senyor Josep Rialp Criado coordinador
del Doctorat en Creació i Gestió d’Empreses (IDEM) del Departament d’Empresa, amb efectes del dia 1 d’abril de
2019.
Resolució per delegació de la rectora, de 15 de maig de 2019, per la qual es nomena el senyor Pere Puig
Casado coordinador del Màster en Matemàtiques per als Instruments Financers del Departament de Matemàtiques,
amb efectes del dia 1 de setembre de 2015.
Resolució per delegació de la rectora, de 28 de maig de 2019, per la qual es nomena la senyora Maria Antònia
Martí Escayol coordinadora del Programa de Mobilitat SICUE del Departament d’Història Moderna i Contemporània,
amb efectes del dia 1 de juny de 2019.
Resolució per delegació de la rectora, de 28 de maig de 2019, per la qual es nomena la senyora Maria Antònia
Martí Escayol coordinadora del Programa Erasmus (In/Out) del Departament d’Història Moderna i Contemporània,
amb efectes del dia 12 de febrer de 2019.

V.2.2. Cessaments
Resolució de la rectora, de 7 de maig de 2019, per la qual el senyor Antonio Sánchez Ferrer cessa com a
secretari del Departament d’Enginyeria Química, Biològica i Ambiental, amb efectes 8 d’abril de 2019.
Resolució de la rectora, de 7 de maig de 2019, per la qual la senyora Maria Josep Solé i Sabater cessa com a
coordinadora de Doctorat del Departament de Filologia Anglesa i de Germanística, amb efectes 30 d’abril de 2019.
Resolució de la rectora, de 10 de maig de 2019, per la qual el senyor Jaume Fernández-Llamazares Rodríguez
cessa com a director del Departament de Cirurgia, amb efectes 30 d’abril de 2019.
Resolució per delegació de la rectora, de 15 de maig de 2019, per la qual el senyor Àngel Calsina Ballesta
cessa com a coordinador del Màster en Matemàtiques per als Instruments Financers del Departament de
Matemàtiques, amb efectes 31 d’agost de 2015.

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

V.3.1. Nomenaments
Resolució de la rectora, de 7 de maig de 2019, per la qual nomena el senyor Carlos Barcia González secretari
de l’Institut de Neurociències, amb efectes del dia 20 d’abril de 2019.
Resolució de la rectora, de 7 de maig de 2019, per la qual nomena el senyor Jesús Giraldo Arjonilla director de
l’Institut de Neurociències, amb efectes del dia 20 d’abril de 2019.
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V.3.2. Cessaments
Resolució de la rectora, de 7 de maig de 2019, per la qual el senyor Jesús Giraldo Arjonilla cessa com a secretari
de l’Institut de Neurociències, amb efectes 19 d’abril de 2019.
Resolució de la rectora, de 7 de maig de 2019, per la qual el senyor Ignacio Morgado Bernal cessa com a
director de l’Institut de Neurociències, amb efectes 19 d’abril de 2019.
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VI. Convocatòries
i resolucions de places
VI.1. Personal acadèmic i personal investigador en formació
[tornar a l’índex]

VI.1.1. Convocatòries
Resolució de la rectora, de 2 de maig de 2019, per la qual es dona publicitat a la a la Resolució de 4 d’abril de
2019 que declara la convocatòria de provisió d’una plaça de professorat agregat en règim laboral, ref. AL/17/292
(convocatòria núm. 2017/D/LD/CC/6(, nul·la de ple dret (DOGC núm. 7876, de 16 de maig de 2019).
Resolució de la rectora, de 2 de maig de 2019, per la qual es convoca concurs públic de promoció interna per
a l’accés a una plaça de catedràtic en règim de contracte laboral, segons es detalla (DOGC núm. 7875, de 15 de
maig de 2019):
Nombre de places:
Referència:
Identificador de la plaça:
Categoria de la plaça:
Departament:
Àrea de coneixement:
Perfil docent:
Perfil investigador:

1
CL/19/18
AAG00157
Catedràtic laboral
Enginyeria Química, Biològica i Ambiental
Enginyeria química
Transmissió de calor
Caracterització i tractament biològic
gasoses

d’emissions

Resolució de la rectora, de 24 de maig de 2019, per la qual es convoquen concursos públics per a l’accés a
places de cossos docents universitaris de torn lliure, segons es detalla (BOE núm. 140, de 12 de juny de 2019):
Nombre de places:
Referència:
Identificador de la plaça:
Categoria de la plaça:
Departament:
Àrea de coneixement:
Perfil docent:
Perfil investigador:

1
CU/19/74
ATU00842
Catedràtic d’universitat
Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions
Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial
Matemàtica discreta, Grau en Enginyeria Informàtica
Codificació de la font: compressió de dades

Nombre de places:
Referència:
Identificador de la plaça:
Categoria de la plaça:
Departament:
Àrea de coneixement:
Perfil docent:
Perfil investigador:

1
CU/19/75
ATU00988
Catedràtic d’universitat
Telecomunicació i enginyeria de Sistemes
Enginyeria de Sistemes i Automàtica
Control de sistemes
Control de processos; controladors PID

Nombre de places:
Referència:
Identificador de la plaça:
Categoria de la plaça:
Departament:
Àrea de coneixement:
Perfil docent:
Perfil investigador:

1
CU/19/76
ATU00421
Catedràtic laboral
Geografia
Geografia humana
Geografia urbana
Mobilitat i transport
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Nombre de places:
Referència:
Identificador de la plaça:
Categoria de la plaça:
Departament:
Àrea de coneixement:
Perfil docent:
Perfil investigador:

1
CU/19/77
ATU00773
Catedràtic d’universitat
Antropologia Social i Cultural
Antropologia social
Antropologia econòmica
Xarxes personals, enclaus i transnacionalisme

Nombre de places:
Referència:
Identificador de la plaça:
Categoria de la plaça:
Departament:
Àrea de coneixement:
Perfil docent:
Perfil investigador:

1
CU/19/78
ATU00859
Catedràtic d’universitat
Art i Musicologia
Música
Música i contemporaneïtat: la música lírica
Estudi, transferència, edició i contactes internacionals
de la música lírica peninsular durant els segles XIX al
XXI

Resolució de la rectora i el director gerent de l’Institut Català de la Salut, de 24 de maig de 2019, per la
qual es convoquen concursos públics per a l’accés a places d’agregat o agregada en règim de contracte laboral per
ocupar places assistencials bàsiques vinculades a l’Institut Català de la Salut, segons es detalla (DOGC núm. 7900,
de 19 de juny de 2019):
Nombre de places:
Referència:
Identificador de la plaça:
Categoria de la plaça:
Àrea:
Especialitat:
Departament:
Categoria assistencial:
Perfil docent:
Perfil investigador:
Destí:

1
AL/19/387
AAG00301
Professor agregat
Cirurgia
Cirurgia general i digestiva
Cirurgia
Facultatiu Especialista
Bases de la Cirurgia Clínica, Medicina i Cirurgia III,
Medicina i Cirurgia IV Pràctica Clínica Assistencial IV
Cirurgia de paret abdominal
Unitat Docent de la Vall d’Hebron

Nombre de places:
Identificador de la plaça:
Referència:
Categoria de la plaça:
Àrea:
Especialitat:
Departament:
Categoria assistencial:
Perfil docent:
Perfil investigador:
Destí:

1
AAG00411
AL/19/388
Professor agregat
Microbiologia
Microbiologia i Parasitologia
Genètica i Microbiologia
Facultatiu Especialista
Microbiologia i Parasitologia Clínica
Microbiologia experimental
Unitat Docent Hospital Germans Trias i Pujol

Resolució de la rectora i el director gerent de l’Institut Català de la Salut, de 24 de maig de 2019, per la
qual es convoca concurs públic per l’accés a una plaça d’agregat o agregada en règim de contracte laboral per ocupar
plaça assistencial bàsica vinculada a l’Institut Català de la Salut, segons es detalla (DOGC núm. 7899, de 18 de juny
de 2019):
Nombre de places:
Identificador de la plaça:
Referència:
Categoria de la plaça:
Àrea:
Especialitat:
Departament:

1
AAG00402
AL/19/389
Professor agregat
Pediatria
Pediatria
Pediatria, Obstetrícia i ginecologia, Medicina Preventiva
i Salut Pública
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Perfil docent:
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Facultatiu Especialista
Pediatria
Pneumologia Pediàtrica
Unitat Docent Hospital Vall d’Hebron

Resolució de la rectora, de 24 de maig de 2019, per la qual es convoquen concursos públics de promoció per a
l’accés a places de catedràtic en règim de contracte laboral, segons es detalla (DOGC núm. 7892, de 7 de juny de
2019):
Nombre de places:
Referència:
Identificador de la plaça:
Categoria de la plaça:
Departament:
Àrea de coneixement:
Perfil docent:
Perfil investigador:

1
CL/19/21
AAG00047
Catedràtic laboral
Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia
Ecologia
Ecologia
Ecologia terrestre

Nombre de places:
Referència:
Identificador de la plaça:
Categoria de la plaça:
Departament:
Àrea de coneixement:
Perfil docent:

1
CL/19/22
AAG00156
Catedràtic laboral
Enginyeria Química, Biològica i Ambiental
Enginyeria química
Control, instrumentació i automatismes per enginyeria
química
Modelització i control de processos biològics de
depuració

Perfil investigador:
Nombre de places:
Referència:
Identificador de la plaça:
Categoria de la plaça:
Departament:
Àrea de coneixement:
Perfil docent:
Perfil investigador:

1
CL/19/23
AAG00267
Catedràtic laboral
Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia
Fisiologia
Fisiologia general
Fisiologia; fisiopatologia de les lesions de la medul·la
espinal

Nombre de places:
Referència:
Identificador de la plaça:
Categoria de la plaça:
Departament:
Àrea de coneixement:
Perfil docent:
Perfil investigador:

1
CL/19/24
AAG00008
Catedràtic laboral
Matemàtiques
Didàctica de la Matemàtica
Matemàtiques (Grau de Biologia)
Teoria antropològica del didàctic

VI.1.2. Resolucions
Resolució de la rectora, de 7 de maig de 2019, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de professorat
agregat en règim de contracte laboral, segons es detalla (DOGC núm. 7880, de 22 de maig de 2019):
Referència:
Nombre de places:
Categoria:
Àrea de coneixement o
especialitat:
Departament al qual està
adscrita:
Perfil docent:

AL/19/358
1
Agregat o agregada
Lògica i filosofia de la ciència
Filosofia
Filosofia de la ciència
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Filosofia de la computació
Jordi Valllverdú Segura

Resolució de la rectora, de 7 de maig de 2019, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de professorat
agregat en règim de contracte laboral, segons es detalla (DOGC núm. 7880, de 22 de maig de 2019):
Referència:
Nombre de places:
Categoria:
Àrea de coneixement o
especialitat:
Departament al qual està
adscrita:
Perfil docent:
Perfil investigador:
Adjudicació:

AL/19/356
1
Agregat o agregada
Arquitectura i tecnologia de computadors
Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius
Estructura de computadors
Anàlisi i sintonització de prestacions d’aplicacions
paral·leles en entorns de còmput d’alt rendiment (HPC)
Anna Barbara Sikora

Resolució de la rectora, de 13 de maig de 2019, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de professorat
agregat en règim de contracte laboral, segons es detalla (DOGC núm. 7887, de 13 de maig de 2019):
Referència:
Nombre de places:
Categoria:
Àrea de coneixement o
especialitat:
Departament al qual està
adscrita:
Perfil docent:
Perfil investigador:
Adjudicació:

AL/19/372
1
Agregat o agregada
Teoria del senyal i comunicacions
Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes
Fonaments de senyals i sistemes
Xarxes de sensors sense fils, recol·lecció i tractament
de dades
Antoni Morell Pérez

Resolució de la rectora, de 14 de maig de 2019, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de professorat
agregat en règim de contracte laboral, segons es detalla (DOGC núm. 7887, de 31 de maig de 2019):
Referència:
Nombre de places:
Categoria:
Àrea de coneixement o
especialitat:
Departament al qual està
adscrita:
Perfil docent:
Perfil investigador:
Adjudicació:

AL/19/369
1
Agregat o agregada
Antropologia social
Antropologia Social i Cultural
Antropologia dels pobles d’Espanya
Antropologia història del nacionalisme i dels sistemes
de classificació social a Catalunya
Maria Montserrat Clua Fainé

Resolució de la rectora, de 15 de maig de 2019, per la qual es declara conclòs el procediment i deserta una
plaça de professorat lector / Tenur-eligible lecturer en el marc del Pla Serra Húnter, del Departament de Biologia
Animal, Biologia Vegetal i Ecologia, de l’àmbit de coneixement de zoologia (DOGC núm. 7888, de 2 de juny de 2019).
Resolució de la rectora, de 15 de maig 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. 7888, de 2 de juny
de 2019):
Referència:
Nombre de places:
Categoria:
Departament:
Àmbit de coneixement:
Adjudicació:

UAB-LE-607
1
Lector/a / Tenure-eligible lecturer
Mitjans, Comunicació i Cultura
Periodisme
Catalania Gayà Morlà
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Resolució de la rectora, de 16 de maig de 2019, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de professorat
agregat en règim de contracte laboral, segons es detalla (DOGC núm. 7887, de 31 de maig de 2019):
Referència:
Nombre de places:
Categoria:
Àrea de coneixement o
especialitat:
Departament al qual està
adscrita:
Perfil docent:
Perfil investigador:
Adjudicació:

AL/19/362
1
Agregat o agregada
Enginyeria química
Enginyeria Química, Biològica i Ambiental
Fonaments d’enginyeria ambiental; matèria:
enginyeria ambiental
Enginyeria química i ambiental; biomediació
Ernesto Marco Urrea

Resolució de la rectora, de 17 de maig de 2019, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de professorat
lector / Tenure-elegible lecturer en el marc del Pla Serra Húnter, segons es detalla (DOGC núm. 7888, de 3 de juny
de 2019):
Referència:
Nombre de places:
Categoria:
Departament:
Àmbit de coneixement:
Adjudicació:

UAB-LE-605
1
Lector/a / Tenure-eligible lecturer
Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal
Didàctica de la música
Cristina González Martín

Resolució de la rectora, de 20 de maig de 2019, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de professorat
agregat en règim de contracte laboral, segons es detalla: (DOGC núm. 7891, de 6 de juny de 2019):
Referència:
Nombre de places:
Categoria:
Àrea de coneixement o
especialitat:
Departament al qual està
adscrita:
Perfil docent:
Perfil investigador:
Adjudicació:

AL/19/364
1
Agregat o agregada
Dret processal
Dret Privat
Dret processal penal
Teoria general del procés penal
Maria Arantzazu Libano Beristain

Resolució de la rectora, de 21 de maig de 2019, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de professorat
agregat en règim de contracte laboral, segons es detalla (DOGC núm. 7891, de 6 de juny de 2019):
Referència:
Nombre de places:
Categoria:
Àrea de coneixement o
especialitat:
Departament al qual està
adscrita:
Perfil docent:
Perfil investigador:
Adjudicació:

AL/19/380
1
Agregat o agregada
Traducció i interpretació
Traducció i Interpretació i Estudis de l’Àsia Oriental
Idioma i traducció C1 rus
Procés cognitiu de la traducció; didàctica de
documentació i tecnologies de la traducció
Inna Kozlova Mikurova
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Resolució de la rectora, de 22 de maig de 2019, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de professorat
agregat en règim de contracte laboral, segons es detalla (DOGC núm. 7891, de 6 juny de 2019):
Referència:
Nombre de places:
Categoria:
Àrea de coneixement o
especialitat:
Departament al qual està
adscrita:
Perfil docent:
Perfil investigador:
Adjudicació:

AL/19/375
1
Agregat o agregada
Dret del treball i de la seguretat social
Dret Públic i Ciències Historicojurídiques
Dret del Treball
Dret del treball i de la seguretat social
Helena Ysàs Molinero

Resolució de la rectora, de 30 de maig de 2019, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de professorat
agregat en règim de contracte laboral, segons es detalla (DOGC núm. 7898, de 17 de juny de 2019):
Referència:
Nombre de places:
Categoria:
Àrea de coneixement o
especialitat:
Departament al qual està
adscrita:
Perfil docent:
Perfil investigador:
Adjudicació:

AL/19/361
1
Agregat o agregada
Geodinàmica interna
Geologia
Geologia estructural
Geologia estructural
Albert Griera Artigas

Resolució de la rectora, de 31 de maig de 2019, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de professorat
agregat en règim de contracte laboral, segons es detalla (DOGC núm. 7898, de 17 de juny de 2019):
Referència:
Nombre de places:
Categoria:
Àrea de coneixement o
especialitat:
Departament al qual està
adscrita:
Perfil docent:
Perfil investigador:
Adjudicació:

AL/19/377
1
Agregat o agregada
Didàctica i organització escolar
Pedagogia Aplicada
Desenvolupament organitzacional d’institucions
educatives
Gestió del coneixement, aprenentatge organitzatiu i
informal en els centres educatius
David Rodríguez Gómez

Resolució de la rectora, de 31 de maig de 2019, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de professorat
agregat en règim de contracte laboral, segons es detalla (DOGC núm. 7898, de 17 de juny de 2019):
Referència:
Nombre de places:
Categoria:
Àrea de coneixement o
especialitat:
Departament al qual està
adscrita:
Perfil docent:
Perfil investigador:
Adjudicació:

AL/19/353
1
Agregat o agregada
Història contemporània
Història Moderna i Contemporània
Història contemporània d’Espanya; franquisme i
democràcia
Els moviments socials en el franquisme i la transició
democràtica
Francesc Xavier Domènech Sampere
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VI.2. Personal d’administració i serveis
[tornar a l’índex]

VI.2.1. Convocatòries
Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 29 de
maig de 2019, per la qual es convoca concurs públic d’una plaça de tècnic/a superior de medi ambient, segons es
detalla:
Denominació:
Grup:
Complement:
Destinació:
Tipologia de contracte:

Tècnic/a superior de medi ambient
1
N
Oficina de Medi Ambient
Indefinit

VI.2.2. Resolucions
Resolució del gerent, per autorització de signatura de la rectora, de 6 de maig de 2019, per la qual s’adapta
el nomenament de la senyora Olga Lanau Rami, funcionària de l’escala tècnica, que ocupa la plaça F03197, de
vicegerent de Persones, Organització i Serveis, la qual passa a estar adscrita a la Vicegerència de Persones,
Organització i Serveis.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 6 de maig de 2019, per la qual s’adapta el nomenament del senyor Joan Antoni Alberti Danes,
funcionari de l’escala tècnica, que ocupa la plaça F01263, tècnic superior, la qual passa a estar adscrita a la Unitat
de Dinamització Econòmica Comunitària de l’Àrea de Serveis Logístics i d’Administració.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Servies, per autorització de signatura de la
rectora, de 8 de maig de 2019, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Silvia Ballbé García,
funcionària de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F02599 d’administrativa especialista, del Suport
Administratiu - Administració de Ciències de l'Educació i de Traducció i Interpretació.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 8 de maig de 2019, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora M. Isabel Mercader
Botella, funcionària de l’escala de gestió, per a ocupar la plaça F01911, adscrivint-la al Departament de Geologia –
Administració de Centre de Ciències i Biociències.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 8 de maig de 2019, per la qual s’encarrega, amb caràcter provisional, a la senyora Francisca Garcia
Haro, funcionària de l’escala tècnica (tècnica superior de suport a la recerca), les funcions de directora tècnica del
Servei de Cultius Cel·lulars, Producció d’Anticossos i Citometria de la UAB (recerca i suport).
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 8 de maig de 2019, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Beatriz Díaz Rodríguez,
funcionària de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F02027 d’administrativa especialista, de la UISA
Departament de Filologia Catalana i Departament de Filologia Espanyola - Administració de Lletres i Psicologia.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 15 de maig de 2019, per la qual s’adscriu, en comissió de serveis, a la senyora Marta Garriga Sostres,
funcionària de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F05115, amb destinació a la Gestió Acadèmica de Ciències
de la Comunicació.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 15 de maig de 2019, per la qual s’adscriu, amb caràcter provisional, a la senyora Laura Pont Guardi,
funcionària interina de l’escala de gestió, per ocupar la plaça F01431, amb destinació a la Gestió Acadèmica de la
Facultat de Medicina.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 15 de maig de 2019, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Montserrat Garriga
Teixidó, funcionària de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F02151 d’administrativa especialista responsable
de tarda, de la Biblioteca d'Humanitats i Cartoteca General (sala de revistes) - Administració de Lletres i Psicologia.

Butlletí Oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona

BOUAB Núm. 173 - Maig / 2019

pàg. 68

Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora de 15 de maig de 2019, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, al senyor Adrià Ponsa Sánchez,
funcionari de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F06195 d’administratiu responsable a la Unitat Contractació
Administrativa - Oficina de Contractació Administrativa i Compres.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 15 de maig 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, amb efectes del dia 1 de maig de
2019 fins el dia 31 de maig de 2019, en torn de nit.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 15 de maig de 2019, per la qual s’adscriu, amb caràcter provisional, al senyor Joan Roig Torras,
funcionari interí de l’escala de gestió, per ocupar la plaça F01433, amb destinació a la Gestió Acadèmica de la
Facultat de Medicina.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 15 de maig de 2019, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, al senyor Marcos García García,
personal laboral, per ocupar la plaça L00959 d’adjunt, amb destinació al Suport Logístic i Punt d’Informació de la
Facultat de Dret i Aulari Central - Administració de Dret i de Ciències Polítiques i de Sociologia.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 15 de maig de 2019, per la qual s’adscriu, amb caràcter provisional, al senyor Gerard Basachs Cortina,
funcionari de l’escala administrativa, com a secretari de Direcció de la Vicegerència depenent del Gabinet de Suport
a la Gerència i al Síndic de Greuges.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 15 de maig de 2019, per la qual es concedeix al senyor David Molón Brígido, l’excedència voluntària
per incompatibilitat, per passar a prestar serveis a una nova escala.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 15 de maig de 2019, per la qual s’adscriu en comissió de serveis a la senyora Eva García Torrado,
funcionària de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F02707 amb destinació a la Biblioteca de Ciències Socials
- Administració de Centre de Dret i de Ciències Polítiques i de Sociologia.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 15 de maig de 2019, per la qual s’adscriu, amb caràcter provisional, al senyor senyor David Molón
Brígido, funcionari interí de l’escala de gestió, per ocupar la plaça F02065, amb destinació al Departament de Dret
Públic i Ciències Historicojurídiques.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 15 de maig de 2019, per la qual es concedeix a la senyora Laura Pont Guardi l’excedència voluntària
per incompatibilitat, per passar a prestar serveis a una nova escala.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 15 de maig de 2019, per la qual es prorroga l’encàrrec de les funcions i les responsabilitats d’adjunt
del SLiPI, de la Facultat de Traducció i d’Interpretació, a la senyora Ariadna Sistané Roluy, fins la cobertura definitiva
de la plaça.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 15 de maig de 2019, per la qual es deixa sense efectes la comissió de serveis de la senyora Maria
Miquel Aloy, funcionària de l’escala administrativa.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 15 de maig de 2019, per la qual es concedeix, al senyor Joan Roig Torras, l’excedència voluntària per
incompatibilitat, per passar a prestar serveis a una nova escala.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 15 de maig de 2019, per la qual s’adscriu, en comissió de serveis, a la senyora Maria Dolores Ranchal
Heras, funcionària de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F03785, amb destinació a la Gestió Econòmica de
l’Administració de Centre de Veterinària.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 16 de maig de 2019, per la qual es destina, en adscripció provisional, al senyor Marià Plou Gorchs,
funcionari de l’escala administrativa, amb destinació al Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i
Corporal.
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Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 16 de maig de 2019, per la qual s’encarrega, amb caràcter provisional, a la senyora Teresa Badia
Ricart, funcionària de carrera de l’escala administrativa, l’assumpció de tasques de més responsabilitat, del
Departament d'Economia i d'Història Econòmica.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 16 de maig de 2019, per la qual es deixa sense efectes la comissió de serveis de la senyora Loida
Ibars Samaniego, funcionària de l’escala administrativa.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 23
de maig de 2019, per la qual es resol procés selectiu per a nomenar interinament un/a gestor/a i s’adjudica a la
senyora Laia Ramia Pallàs.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 29 de maig de 2019, per la qual es destina, a la senyora Maria Queralt González Martos, a l’Oficina
de Projectes Internacionals, per ocupar l aplaça L04353, de cap d’Oficina.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 29 de maig de 2019, per la qual s’adscriu provisionalment, amb un encàrrec de funcions, al Servei
d’Informàtica, al senyor Xavier Cercós Sánchez.
Resolució de la rectora, de 31 de maig de 2019, per la qual s’atorga la plaça d’administrador/a de serveis, amb
destinació a l’Administració de Serveis i Projectes Específics, a la senyora Isabel Aledo Bernal.
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