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

I.1. Consell Social
Acord 32/2019, de 27 de juny, del Plenari del Consell Social

[tornar a l’índex]

Acta de la sessió plenària del dia 29 de maig de 2019
ACORDS
Aprovar l’acta de la sessió plenària del dia 29 de maig de 2019.
Acord 33/2019, de 27 de juny, del Plenari del Consell Social
Balanç, compte de resultats econòmic patrimonial, estat de canvis en el patrimoni net, estat de fluxos d’efectiu,
estat de liquidació del pressupost i memòria de la UAB corresponents a l’exercici anual a 31 de desembre de
2017.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atesa la proposta del vicerector d’Economia i de Campus en relació amb el balanç, el compte de resultats
econòmic patrimonial, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu, l’estat de liquidació del
pressupost i la memòria de la UAB corresponents a l'exercici anual a 31 de desembre de 2018 (document 1).
Vist el que disposa l’article 14, apartat 2 de la Llei Orgànica d’Universitats, segons redacció donada per la Llei
orgànica 4/2007, de 12 d’abril, on s’estableix que correspon al Consell social, a proposta del Consell de Govern,
l’aprovació del pressupost així com els comptes anuals.
Vistos els articles 89.e, 97 i 161 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vist l'article 216.2 dels Estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Vist el que disposa l’article 28. 2 lletra e) i 13 del Reglament d’organització i funcionament del Consell Social.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Vist que en la reunió de la Comissió d’Economia i d’Organització del Consell de Govern de 27 de juny de 2019 està
previst tractar el balanç, el compte de resultats econòmic patrimonial, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat
de fluxos d’efectiu, l’estat de liquidació del pressupost i la memòria de la UAB corresponents a l’exercici anual de
31 de desembre de 2018, per a elevar al Consell de Govern l’acord corresponent, i vist que en la sessió del Consell
de Govern de data 4 de juliol està previst donar conformitat a aquest punt i elevar-lo al Consell Social per als
acords que corresponguin.
Atesa la urgència d’agilitar el tràmit d’acord del balanç, el compte de resultats econòmic patrimonial, l’estat de
canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu, l’estat de liquidació del pressupost i la memòria de la UAB
corresponents a l’exercici anual de 31 de desembre de 2018.
Vist que en la Comissió Econòmica del Consell Social de 21 de juny està previst tractar el balanç, el compte de
resultats econòmic patrimonial, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu, l’estat de liquidació
del pressupost i la memòria de la UAB corresponents a l’exercici anual de 31 de desembre de 2018 i que la
proposta d’acord CE 63/2019 estableix el següent: Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la
proposta d’acord següent: 1) Aprovar el balanç, el compte de resultats econòmic patrimonial, l’estat de canvis en
el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu, l’estat de liquidació del pressupost i la memòria de la Universitat
Autònoma de Barcelona corresponents a l’exercici anual de 31 de desembre de 2018, i donar-se per assabentats
de l’informe d’opinió d’auditoria, d’acord amb el que consta en el document 1. 2) Condicionar el punt primer
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d’aquest acord a l’acord corresponent del Consell de Govern de la UAB. 3) Encarregar al vicerector d’Economia i de
Campus i al gerent 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.
Prenent en consideració que les reunions de la Comissió d’Economia i d’Organització del Consell de Govern, la
Comissió Econòmica del Consell Social i el Consell de Govern de la UAB estan pendents de dur-se a terme, i que,
per tant, la proposta d’acord PLE 33/2019 de la reunió plenària 27 de juny de 2019 resta subjecte a l’acord que
prengui en els anteriors òrgans col·legiats esmentats.
Per tot això, a la vista de les consideracions i documentació continguda en la part expositiva,
ACORDS
1)
Aprovar el balanç, el compte de resultats econòmic patrimonial, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat
de fluxos d’efectiu, l’estat de liquidació del pressupost i la memòria de la Universitat Autònoma de Barcelona
corresponents a l’exercici anual de 31 de desembre de 2018, i donar-se per assabentats de l’informe d’opinió
d’auditoria, d’acord amb el que consta en el document 1.
2)
Condicionar l’eficàcia jurídica del punt primer d’aquest acord a l’acord corresponent del Consell de Govern de
la UAB.
3)

Encarregar al vicerector d’Economia i de Campus i al gerent 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 34/2019, de 27 de juny, del Plenari del Consell Social
Liquidació del pressupost del Consell Social del Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona per a
l’exercici 2018.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Vist l’article 98 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vist l’article 124 dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 34 del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist l’article 28.2.e del Reglament de funcionament i organització del Consell Social de la UAB que estableix que li
correspon a la Comissió Econòmica, informar al Ple del Consell Social, sobre la liquidació del pressupost del Consell
Social.
Vist l’article 33, apartat 2, del Reglament de funcionament i organització del Consell Social de la UAB, que
estableix que el pressupost del Consell Social, les possibles modificacions d’aquest pressupost i la posterior
liquidació els aprova el Ple del Consell Social, a proposta del president i amb l’informe previ de la Comissió
Econòmica.
Vista la proposta del president del Consell Social en relació a la liquidació del pressupost del Consell Social de la
Universitat Autònoma de Barcelona per a l’exercici 2018 (document 1).
Vist que en la Comissió Econòmica de 21 de juny de 2018 està previst tractar la liquidació del pressupost del
Consell Social de l’exercici 2018 i que la proposta d’acord CE 64/2019 estableix el següent: Informar
favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta de liquidació del pressupost del Consell Social de la
Universitat Autònoma de Barcelona per a l’exercici de 2018, d’acord amb el que consta en el document 1.
Prenent en consideració que la reunió de la Comissió Econòmica està pendent de dur-se a terme, i que per tant,
l’acord PLE 33/2019 que es proposa per a la reunió plenària de 27 de juny de 2019 resta subjecte a l’acord que
prengui la Comissió Econòmica.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,

Butlletí Oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona

BOUAB Núm. 174 - juny / 2019

pàg. 4

ACORDS
Aprovar la liquidació del pressupost del Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona per a l’exercici de
2018, d’acord amb el que consta en el document 1.

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

Acord 20/2019, de 5 de juny, de la Comissió Acadèmica del Consell Social
Distribució de les beques de col·laboració amb departaments convocades per al curs 2019-2020 pel Ministeri
d’Educació, Cultura i Esport, dels criteris aplicats per a la distribució i els criteris d’assignació de beques vacants.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Vist que el 24 de maig de 2019 es rep un escrit de la Secretaria d’Estat d’Educació, Formació Professional i
Universitats, signada pel Director General de Planificació i Gestió Educativa adreçat al president del Consell Social
(document 1), en el qual:
- S’informa que a la UAB li seran adjudicades 65 beques – col·laboració amb departaments per a la convocatòria
2019-2020.
- La quantia de la beca és de 2.000 euros.
S’indica que properament es publicarà en el BOE la convocatòria de les beques-col·laboració per al curs 20192020.
Es comunica que la normativa atribueix al Consell Social la competència de distribuir les esmentades beques
entre els diferents departaments, concretant el nombre que correspongui per a cadascun d’ells i afegint una
relació prioritzada de, almenys, un 10% més per al supòsit d’una eventual insuficiència de candidats per a les
beques inicialment assignades.
S’estableix que abans del 10 de juny de 2019 aquesta distribució haurà de ser publicada per la universitat i
tramesa a la Subdirecció General de Beques i Ajuts a l’Estudi i Promoció Educativa.
Vist que d’acord amb l’exposat en el paràgraf anterior, cal procedir a establir els criteris de distribució de les
beques – col·laboració entre els diferents departaments de la UAB.
Vista la documentació justificativa i de proposta de distribució (document 2 i document 3) presentada pel cap de
l’Àrea d’Afers Acadèmics de la UAB.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
ACORDS
a)
Aprovar, per al curs 2019-2020, els criteris pel repartiment entre els departaments de la UAB de les beques
de col·laboració en departaments que el Ministeri assigna a la UAB en la convocatòria per al curs 2019-2020.
Aquests criteris estableixen el següent:
1)

S’atorga una beca a cada departament que ho hagi sol·licitat.

2)
Les beques que puguin quedar vacants d’assignació un cop aplicat el criteri 1, es repartiran entre les
diferents àrees de coneixement de manera proporcional al nombre de sol·licituds vàlides rebudes en els 3 darrers
anys.
3)
Dins de cada àrea de coneixement s’assignen les beques extra entre els departaments de manera
proporcional al nombre de sol·licituds vàlides rebudes en els darrers 3 anys. S'empra el mètode de la resta més
alta.
4)
En cas d'empat s'assigna la beca al departament amb més sol·licituds vàlides presentades el curs 20182019. Si continua l'empat s'assigna la beca al departament amb més sol·licituds vàlides presentades el curs 20172018.
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b)
Aprovar l’assignació concreta del nombre de beques-col·laboració adjudicades a la UAB per part del Ministeri
d’Educació, Cultura i Esport entre els diferents departaments de la Universitat (convocatòria 2019-2020), d’acord
amb el que consta en el document 3.
c)
Aprovar els criteris de reassignació de beques-col·laboració entre departaments en el cas de disposar de
places vacants una vegada assignades les sol·licituds vàlides (convocatòria 2019-2020), que estableixen el
següent:
1)
Els departaments s’ordenaran pels àmbits de coneixement, segons llista adjunta que consta en el
document 3.
2)
S’assignarà la plaça vacant a la persona amb major puntuació total, d’entre els sol·licitants sense plaça
assignada del mateix àmbit de coneixement.
3)
En el cas que no quedessin sol·licituds vàlides en el mateix àmbit de coneixement, s’assignarà la plaça a
l’àmbit de coneixement amb major nombre de sol·licituds vàlides d’aquesta convocatòria.
d)
Comunicar aquest acord a la Subdirección General de Becas, Ayudas al Estudio y Promoción Educativa del
Ministerio de Educación y Formación Profesional, a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica i al cap de l’Oficina d’Afers
Acadèmics de la UAB.

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

Acord 60/2019, de 21 de juny, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Acta de la sessió del dia 20 de maig de 2019.
ACORDS
1. Aprovar l’acta de la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el dia 20 de maig de 2019.
Acord 61/2019, de 21 de juny, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Tarifes del lloguer d’espais de la UAB corresponents al curs 2019-2020.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Vist l’article 89.i de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. Vist l’article 64 dels Estatuts de la
UAB.
Vist l’article 28.3.c del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell
Social de la UAB.
Atesa la proposta de la vicegerent d’Economia pel que fa a les tarifes del lloguer d’espais de la UAB corresponents
al curs 2019-2020 (document 1) i vistes les tarifes aprovades per al curs 2018-2019 segons acord CE 49-2018
(document 2).
Per tot això, a la vista de les consideracions i documentació continguda en la part expositiva,
ACORDS
1) Aprovar les tarifes del lloguer d’espais de la UAB corresponents al curs 20192020, d’acord amb el que consta en el document 1.
2) Comunicar aquest acord a la vicegerent de l’àmbit econòmic de la UAB i la Direcció d’Arquitectura i Logística,
als efectes de les gestions que siguin oportunes.
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Acord 62/2019, de 21 de juny, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Informe d’auditoria interna de la gestió horària del PAS.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Vist l’article 28.4.d del Reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist l’acord CE 32/2018 pres per la Comissió Econòmica de 10 de maig de 2018 en virtut del qual s’aprova que la
UAB dugui a terme les auditories internes següents en l’any 2018:
- Auditoria de la gestió horària del PAS iniciada en l’exercici 2017.
- Auditoria ISO 9001 del Servei de Biblioteques.
- Auditoria de compliment del pla docent.
Vist que en la Comissió Econòmica de 29 de març de 2019 es va informar sobre les conclusions del pla d’auditories
internes de la UAB corresponent a l’any 2018, restant pendent la finalització del procés d’auditoria de la gestió
horària del PAS de l’any 2017.
Vist l’informe d’auditoria interna sobre la gestió horària del PAS de l’any 2017 que presenta la Gerència (document
1).
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
ACORDS
La Comissió Econòmica es dóna per assabentada de l’informe de l’auditoria de la gestió horària del PAS de l’any
2017, d’acord amb el que consta en el document 1.
Acord 63/2019, de 21 de juny, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Balanç, compte de resultats econòmic patrimonial, estat de canvis en el patrimoni net, estat de fluxos d’efectiu,
estat de liquidació del pressupost i memòria de la UAB corresponents a l’exercici anual a 31 de desembre de
2017.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atesa la proposta del vicerector d’Economia i de Campus en relació amb el balanç, el compte de resultats
econòmic patrimonial, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu, l’estat de liquidació del
pressupost i la memòria de la UAB corresponents a l'exercici anual a 31 de desembre de 2018 (document 1).
Vist el que disposa l’article 14, apartat 2 de la Llei Orgànica d’Universitats, segons redacció donada per la Llei
orgànica 4/2007, de 12 d’abril, on s’estableix que correspon al Consell social, a proposta del Consell de Govern,
l’aprovació del pressupost així com els comptes anuals.
Vistos els articles 89.e, 97 i 161 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vist l'article 216.2 dels Estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Vist el que disposa l’article 28. 2 lletra e) i 13 del Reglament d’organització i funcionament del Consell Social.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Vist que en la reunió de la Comissió d’Economia i d’Organització del Consell de Govern de 27 de juny de 2019 està
previst tractar el balanç, el compte de resultats econòmic patrimonial, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat
de fluxos d’efectiu, l’estat de liquidació del pressupost i la memòria de la UAB corresponents a l’exercici anual de
31 de desembre de 2018, per a elevar al Consell de Govern l’acord corresponent, i vist que en la sessió del Consell
de Govern de data 4 de juliol està previst donar conformitat a aquest punt i elevar-lo al Consell Social per als
acords que corresponguin.
Atesa la urgència d’agilitar el tràmit d’acord del el balanç, el compte de resultats econòmic patrimonial, l’estat de
canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu, l’estat de liquidació del pressupost i la memòria de la UAB
corresponents a l’exercici anual de 31 de desembre de 2018.
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Prenent en consideració que la reunió de la Comissió d’Economia i d’Organització i del Consell de Govern estan
pendents de dur-se a terme, i que, per tant, l’acord CE 63/2019 que es proposa per a l’acord de la Comissió
Econòmica de 21 de juny de 2019 resta subjecte a l’acord que prengui el Consell de Govern.
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 el balanç, el compte de resultats econòmic patrimonial, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat
de fluxos d’efectiu, l’estat de liquidació del pressupost i la memòria de la Universitat Autònoma de Barcelona
corresponents a l’exercici anual de 31 de desembre de 2018, i donar-se per assabentats de l’informe d’opinió
d’auditoria, d’acord amb el que consta en el document 1.
2)

Condicionar el punt primer d’aquest acord a l’acord corresponent del Consell de Govern de la UAB.

3)

Encarregar al vicerector d’Economia i de Campus i al gerent 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 64/2019, de 21 de juny, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Liquidació del pressupost del Consell Social del Consell Social de la
l’exercici 2018.

Universitat Autònoma de Barcelona per a

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Vist l’article 98 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vist l’article 124 dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 34 del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist l’article 28.2.e del Reglament de funcionament i organització del Consell Social de la UAB que estableix que li
correspon a la Comissió Econòmica, informar al Ple del Consell Social, sobre la liquidació del pressupost del Consell
Social.
Vist l’article 33, apartat 2, del Reglament de funcionament i organització del Consell Social de la UAB, que
estableix que el pressupost del Consell Social, les possibles modificacions d’aquest pressupost i la posterior
liquidació els aprova el Ple del Consell Social, a proposta del president i amb l’informe previ de la Comissió
Econòmica.
Vista la proposta del president del Consell Social en relació a la liquidació del pressupost del Consell Social de la
Universitat Autònoma de Barcelona per a l’exercici 2018 (document 1).
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
ACORDS
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta de liquidació del pressupost del Consell Social
de la Universitat Autònoma de Barcelona per a l’exercici de 2018, d’acord amb el que consta en el document 1.
Acord 65/2019, de 21 de juny, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Modificacions de crèdit del pressupost de la UAB a 31 de maig de 2019.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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Atesa la sol·licitud presentada per la Gerència de la UAB en relació a la proposta de modificacions de crèdit del
pressupost de la UAB a 31 de maig 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 31 de maig 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 66/2019, de 21 de juny, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Modificacions de crèdit del pressupost del Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona corresponent a
l’any 2019.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Vist l’article 14.4 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica
4/2007, de 12 d’abril.
Vist l’article 98 de la Llei Orgànica 1/2003, de 19 de febrer d’Universitats de Catalunya.
Vist l’article 124.1 dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.2.j i l’article 33 del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist l’acord PLE 79/2018 pres pel Ple del Consell Social de la UAB reunit el dia 19 de desembre, pel qual s’aprova
el pressupost del Consell Social de la UAB corresponent a l’any 2019.
Atès els estalvis generats fins el 31 de maig de 2019 en el pressupost del Consell Social de l’exercici 2019 i
l’estimació de despeses no previstes, d’acord amb el que figura en el document 1.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors i a proposta del president del Consell Social
ACORDS
Aprovar la modificació de crèdit del pressupost del Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona
corresponent a l’exercici 2019, d’acord amb el que consta en el document 1.
Acord 67/2019, de 21 de juny, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Condicions financeres de l’operació d’endeutament a curt termini contractada amb la Caixa d’Enginyers.
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
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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 20 de desembre de 2018 elaborat per la Gerència de la UAB per la signatura de les
pòlisses de crèdit amb la Caixa d’Enginyers per import d’1 milió d’euros (document 1), 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 11 de
desembre de 2018.
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 l’operació
d’endeutament a curt termini contractada per la UAB en data 20 de desembre amb la Caixa d’Enginyers d’import 1
milió d’euros.
Acord 68/2019, de 21 de juny, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Deixar sense efecte l’acord 16 bis /2008 pres per la Comissió Econòmica en data 19 de juny de 2008.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Vist l’acord 16 bis/2018 pres per la Comissió Econòmica de 19 de juny de 2008 en virtut del qual s’acorda excloure
del procés d’aprovació de la Comissió Econòmica del Consell Social, a partir de l’any 2008, la modificació anual de
les tarifes dels serveis de la UAB que augmentin en virtut de l’actualització automàtica de l’IPC i que en el cas
d’actualització automàtica s’informi a la Comissió sobre la relació de serveis als que els ha estat aplicable aquesta
casuística.
Atès que la Comissió té la voluntat de fer el seguiment dels preus de les tarifes dels serveis de la UAB,
independentment de la variació anual de preus.
Vist l’article 89 apartat i, de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya.
Vist que l’article 28.3 apartat c del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social estableix que
correspon a la Comissió Econòmica, per delegació del Ple del Consell Social aprovar els preus dels serveis de la
Universitat.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors i documentació continguda en la part expositiva,
ACORDS
1) Deixar sense efecte l’acord 16 bis /2008 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social en data 19 de juny
de 2008.
2)
Comunicar aquest acord al Gerent, a la vicegerent d’Economia, a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica i al
vicegerent de Recerca de la UAB, per tal que es duguin a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu.
Acord 69/2019, de 21 de juny, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Modificació de les tarifes del Servei de Llengües de la UAB corresponents al curs 2019-2020.
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Vist l’acord CE 45/2019 pres per la Comissió Econòmica de 20 de maig, en virtut del qual s’acorda aprovar les
tarifes del Servei de Llengües de la UAB per al curs 2019-2020.
Atès que des de la Vicegerència d’Ordenació Acadèmica s’ha notificat una errada tipogràfica en el preu de la
formació semipresencial en relació a l’import total del curs de suficiència bimodal acordat (document 2).
Vist que el document 1 no ha sofert canvis i forma part de la documentació relativa a les tarifes del Servei de
Llengües de la UAB corresponents al curs 2019-2020.
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 la modificació del document 2 aprovat per acord CE 45/2019 relatiu a les tarifes del Servei de
Llengües de la UAB per al curs 2019-2020, en el sentit que s’exposa a continuació i d’acord amb el reflectit en el
document 2:
Es modifica l’import total de la tarifa 2019-2020 de la formació presencial en català per a la suficiència Bimodal
(no inclou examen CIFALC) per a l’alumnat i personal de la UAB, que passa de 50,80 (document 2 de l’acord CE
45/2019) euros a 150,80 euros (document 2 de l’acord CE 69/2019).
2)
Comunicar aquest acord a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, als efectes de les gestions que siguin
oportunes.

I.3. Comissions del Consell de Govern
I.3.1. Comissió d’Afers Acadèmics
[tornar a l’índex]

Punt 1. Aprovació de l'acta de la darrera sessió.
Acord 063/2019, de 25 de juny de 2019 , Comissió d'Afers Acadèmics

ACORDS
Aprovar l'acta de la sessió de 21 de maig de 2019.

Punt 3.1. Proposta de títols de màsters propis i diplomes de postgrau i elevació al Consell de Govern
per a la seva aprovació.
Acord 064/2019, de 25 de juny de 2019 , Comissió d'Afers Acadèmics
Vistes les diverses peticions de creació i de modificació de títols de màsters i 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 15 de maig de 2019, pel que fa a les
competències de la Comissió d'Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que haurà
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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 títols de màster propi.
Segon. Elevar aquest acord al Consell de Govern perquè l’aprovi, si escau.

Punt 3.2. 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 065/2019, de 25 de juny 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 15 de maig de 2019, 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 informarne 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 dels màsters propis següents, amb la
condició que els òrgans competents aprovin el títol corresponent:
Màster en Alteracions de la Deglució
Màster en Swallowing Disorders
Màster en Clínica de Petits Animals (Semipresencial)
Màster en Clínica de Petits Animals (online)
Màster en Neuropsicologia Clínica Infantil i d'Adults (interuniversitari)
Segon. Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la modificació del plans d’estudis dels Diplomes de Postgraus
següents:
Diploma de Postgrau en Alteracions de la Deglució
Diploma de Postgrau en Swallowing Disorders
Tercer. 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.
Quart. Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per fer-los efectius.

Punt 3.3. Informació sobre nous cursos d’especialització i sobre els cursos de la UAB Summer School
2019. Modificat
Acord 066/2019, de 25 de juny de 2019 , Comissió d'Afers Acadèmics
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Vista la proposta de creació de nous cursos d’especialització i de cursos de la UAB Summer School 2019
presentades 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. Considerar-se assabentada de l’aprovació dels cursos de la UAB Summer School 2019. [Document]
Tercer. Encarregar a la comissionada de la rectora per a l’Escola de Postgrau i la Qualitat Docent el seguiment dels
acords primer i segon.
Quart. Comunicar aquests acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per fer-los efectius.

Punt 4.1. Creació de títols de màster universitari.
Acord 067/2019, de 25 de juny de 2019 , Comissió d'Afers Acadèmics
Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat de creació de títol de Màster Universitari
que ha estat presentada pels centres corresponents.
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general.
Vist el que disposa el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments
universitaris oficials.
Vist l’article 226 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat
amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011 i les seves posteriors
modificacions, sobre la creació i modificació de títols de màster universitari.
Vist l'article 12.4.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de maig de 2019, pel que fa a les
competències de la Comissió d'Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que haurà
d'aprovar el Consell de Govern sobre creació d'ensenyaments i títols de segon cicle.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
Primer. Informar favorablement sobre la creació del títol de màster universitari següent:
•
Neuroenginyeria i rehabilitació
Segon. Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació.

Punt 4.2. Aprovació de memòries de màster universitari.
Acord 068/2019, de 25 de juny de 2019 , Comissió d'Afers Acadèmics
Vista la proposta de memòria de màster universitari presentada pels centres corresponents, 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 Màster Universitari.
Vist l'article 12.3.a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de maig de 2019, 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, a condició que s’aprovi els títol corresponent pels òrgans
competents, la memòria de l’estudi de màster següent:
•
Neuroenginyeria i Rehabilitació
Segon. Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment d’aquests acords.
Tercer. Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius.

Punt 5.1. Informe sobre la modificació de la normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis
universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre.
Acord 069/2019, de 25 de juny de 2019 , Comissió d'Afers Acadèmics
Vista la proposta del vicerectorat de Programació Acadèmica i de Qualitat, de modificació de la normativa
acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Real Decret 1393/2007, de
29 d’octubre.
Atesa la necessitat d’actualitzar l’annex relatiu a la documentació necessària per a l’admissió per a persones amb
titulacions universitàries estrangeres parcials, o totals sense homologació ni equivalència dels seus títols a
Espanya.
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 15 de maig de 2019, pel que fa a les
competències de la Comissió d'Afers Acadèmics.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
Primer. Informar favorablement sobre la modificació de l’Annex XX del Text Refós de la Normativa acadèmica de la
UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007.
Segon. Elevar el present acord al Consell de Govern perquè l’aprovi, si escau.

Punt 5.2. Modificació del calendari academicoadministratiu del curs 2019-2020.
Acord 070/2019, de 25 de juny de 2019 , Comissió d'Afers Acadèmics
Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat de modificació del Calendari acadèmic
administratiu del curs acadèmic 2019-2020.
Vist el calendari acadèmic de la UAB per al curs 2019-2020, aprovat pel Consell de Govern el 13 de març de 2019.
Vista la resolució EMC/1162/2019, de 30 d'abril, per la qual es fa públic el calendari de la preinscripció i la
matrícula universitàries per al curs acadèmic 2019-2020 de les universitats públiques de Catalunya i de la
Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya.
Vist l'article 12.4.c) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de
la UAB, segons la redacció donada per l'acord del Consell de Govern de data 15 de maig de 2019, pel que fa a les
competències de la Comissió d'Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que haurà
d'aprovar el Consell de Govern en matèria de calendari acadèmic i administratiu.
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Vista l’acord del Consell de Govern de 13 de març de 2019, de delegació puntual en la Comissió d’Afers Acadèmics
per a la aprovació de les modificacions en el calendari acadèmic administratiu per al curs acadèmic 2019-2020.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
Primer. Aprovar la modificació del calendari acadèmic administratiu del curs 2019-2020.[Document]
Segon. Encarregar el Vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment d'aquests
acords.
Tercer. Comunicar els presents acords a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius, garantint-ne la seva difusió.

Punt 5.3. Aprovació de la convalidació de crèdits de Cicles Formatius de Grau Superior als graus.
Acord 071/2019, de 25 de juny 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 15 de maig de 2019, 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.3.2. Comissió d’Alumnat i d’Ocupabilitat
[tornar a l’índex]

Punt 1. Aprovació de l'acta de la darrera sessió.
Acord 006/2019, de 6 de juny de 2019 , Comissió d'Alumnat i Ocupabilitat

ACORDS
Aprovar l'acta de la sessió d'11 d'abril de 2019

Punt 3. Presentació i aprovació, si escau, dels eixos d’acció del IV Pla d’Igualtat de Gènere.
Acord 007/2019, de 6 de juny de 2019 , Comissió d'Alumnat i Ocupabilitat
Vista la proposta de la Vicerectora d’Alumnat i d’Ocupabilitat.
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Atès que el III Pla d’Acció per a la Igualtat d’Oportunitats entre Homes i Dones de la UAB es va elaborar pel
període comprès entre els anys 2013-2017.
Atès que els estatuts de la Universitat i la normativa vigent fan necessari la existència de plans d’acció sobre
igualtat de gènere.
Atès que, en el si de la Universitat, a través comissió formada per a tots els col·lectius de la Universitat, així com
personal tècnic i expert, i liderada per l’Observatori per a la Igualtat s’ha treballat en el IV Pla d’Acció per a la
Igualtat de Gènere (2019-2023).
Vist l’article 8 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions de Consell de Govern de la UAB,
segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de 14 de juliol i 27 de setembre de 2016, pel què fa les
competències de la Comissió d’Alumnat i Ocupabilitat.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
PRIMER.- Informar favorablement els eixos, objectius i mesures d’acció del IV Pla D’Acció per a la Igualtat de
Gènere de la UAB (2019-2013).
SEGON.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació.
TERCER.- Encarregar a la vicerectora competent en la matèria, l’execució i seguiment d’aquest acord.
TERCER.- Comunicar els presents acords xxx, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los
efectius.

I.3.3. Comissió de Doctorat
[tornar a l’índex]

Punt 1. Aprovació de l’acta de la darrera sessió.
Acord 006/2019, de 20 de juny de 2019 , Comissió de Doctorat

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

Punt 7. Modificació de memòries de programes de doctorat.
Acord 007/2019, de 20 de juny de 2019 , Comissió de Doctorat
Vista la proposta del vicerector de Recerca i de Transferència de modificació de memòries de programes de
doctorat presentades pels òrgans competents.
Atesa la necessitat de modificar les memòries dels programes de doctorat que es presenten, per tal d’adequar-les
a les necessitats actuals.
Vist l’article del Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, que regula els ensenyaments oficials de doctorat, que
estableix les directrius per a la verificació, seguiment i renovació dels programes de doctorat.
Vist l'article 14.2.a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 3 de maig de 2018, pel que fa a les
competències de la Comissió de Doctorat, que estableix que li correspon aprovar la documentació per a la
verificació i acreditació dels estudis de doctorat i informar-ne al Consell Social, així com aprovar les modificacions
derivades de la seva aplicació.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
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ACORDS
PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la modificació de memòries del programa de doctorat
següents:
•
•
•
•
SEGON.-

Biologia cel·lular
Dret
Farmacologia
Metodologia de la recerca biomèdica i salut pública
Encarregar al vicerector de Recerca i de Transferència l'execució 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 8. Aprovació d’autoinformes d’acreditació.
Acord 008/2019, de 20 de juny de 2019 , Comissió de Doctorat
Vista la proposta del vicerector de Recerca i de Transferència, d’aprovació dels autoinforme per al procés
d’acreditació de les titulacions dels centres.
Atès que per a dur a terme aquest procés es requereix de l’elaboració d’un autoinforme per part del centre a
acreditar, i atès que tal com s’estableix en el procés definit per l’AQU, forma part de la documentació que s’ha de
lliurar i que s’avalua per part d’una comissió externa, amb l’objectiu d’obtenir l’informe definitiu d’acreditació
favorable que permeti la continuïtat de la impartició de les titulacions.
Vist l’article 27 bis del Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments
universitaris oficials, que regula la renovació de l’acreditació dels títols universitaris oficials.
Vist l'article 14 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 3 de maig de 2018, pel que fa a les
competències de la Comissió de Doctorat.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
PRIMER.- Aprovar els autoinformes d’acreditació dels Programes de Doctorat següents:
•
•
•

Bioquímica, biologia molecular i biomedicina
Biotecnologia
Història comparada, política i social

SEGON.- Encarregar al vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment de l’acord primer.
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per fer-los efectius.

Punt 9. Concessió de premis extraordinaris de doctorat.
Acord 009/2019, de 20 de juny de 2019 , Comissió de Doctorat
Vistes les propostes d’atorgament de premis extraordinaris de doctorat presentades pels centres corresponents.
Vist l'article 379 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat
amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011 i les seves posteriors
modificacions, segons el qual, es poden concedir cada curs acadèmic premis extraordinaris de doctorat en funció
de la vàlua científica de les tesis defensades.
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Vist l'article 14.2.b de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 3 de maig de 2018, pel que fa a les
competències de la Comissió de Doctorat, que estableix que li correspon aprovar la concessió dels premis
extraordinaris d’estudis de doctorat.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

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

I.3.4. Comissió d’Economia i d’Organització
[tornar a l’índex]

Punt 1. Aprovació de l’acta de la darrera sessió.
Acord 039/2019, de 27 de juny de 2019 , Comissió d'Economia i d'Organització

ACORDS
Aprovar l'acta de la sessió de 29 de maig de 2019.

Punt 3. Informe sobre la memòria econòmica, el balanç, el compte de resultats i la liquidació del
pressupost de la UAB, corresponents a l’exercici anual a 31 de desembre de 2018.
Acord 040/2019, de 27 de juny de 2019 , Comissió d'Economia i d'Organització
Vista la proposta del gerent d’informar sobre la memòria econòmica, el balanç, el compte de resultats i la
liquidació del pressupost de la UAB corresponents a l'exercici anual a 31 de desembre de 2018.
Vist el que disposen els articles 161 i següents de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya, pel
que fa al pressupost de les universitats.
Vist l’article 81 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 d’octubre, d’Universitats pel que fa a la programació i
pressupost.
Vist l'article 216.2 dels Estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona el qual estableix que l'elaboració de la
memòria econòmica, el balanç i el compte de resultats correspon a la Gerència, d'acord amb l'Equip de Govern i
que la seva aprovació correspon al Consell Social, a proposta del Consell de Govern.
Vist que està previst que la Comissió Econòmica del Consell Social informi en data 21 de juny de 2019 sobre la
memòria econòmica, el balanç, el compte de resultats i la liquidació del pressupost de la UAB corresponents a
l'exercici anual a 31 de desembre de 2018.
Vist l'article 10.4 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de maig de 2019, pel que fa a les
competències de la Comissió d'Economia i d'Organització, que estableix que li correspon informar les propostes
que correspon aprovar al Consell de Govern.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
PRIMER. Informar favorablement la memòria econòmica, el balanç, el compte de resultats i la liquidació del
pressupost de la UAB corresponents a l'exercici anual a 31 de desembre de 2018.
SEGON. Elevar aquest acord al Consell de Govern i al Plenari del Consell Social per tal que exerceixin les seves
competències.
TERCER. Encarregar al vicerector d’Economia i de Campus i al gerent l'execució i el seguiment d'aquests acords.
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Punt 4. Informe del Pla d’Estabilització Pressupostària de la UAB.
Acord 041/2019, de 27 de juny de 2019 , Comissió d'Economia i d'Organització
Vista la proposta del vicerector d’Economia i Campus pel que fa a les línies generals i calendari del Pla
d’Estabilització Pressupostària (PEP) de la UAB pel període 2020-2052
Vist el que disposa l’article 81, apartats 4 i 5 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats pel
que fa al pressupost i rendició de comptes de les universitats públiques.
Vist el que disposen els articles 161 i següents de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya, pel
que fa al pressupost de les universitats.
Vist el que disposa l’article 16 de la Llei 4/2017, de 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya
per a l’exercici de 2017 mitjançant el qual s’estableix l’obligació d’elaborar un pla d’estabilització pressupostària en
el cas que una universitat pública liquidi el seu pressupost amb un romanent de tresoreria genèric negatiu amb la
finalitat de corregir la situació d’incompliment d’equilibri pressupostari.
Vist l'article 10.4 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de maig de 2019, pel que fa a les
competències de la Comissió d'Economia i d'Organització, que estableix que li correspon informar les propostes
que correspon aprovar al Consell de Govern.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
PRIMER. Informar favorablement del document línies generals i calendari del Pla d’Estabilització Pressupostaria
(PEP) de la UAB 2020-2052.
SEGON. Elevar aquest acord al Consell de Govern i al Consell Social per tal que exerceixin les seves
competències.
TERCER. Encarregar al vicerector d’Economia i de Campus i al gerent l'execució i el seguiment d'aquests acords.

Punt 6. Informe de la Modificació de la normativa reguladora de les retribucions addicionals derivades
de la participació en activitats de recerca, transferència i formació especialitzada emparades per
l’article 83 de la llei orgànica d’universitats (encàrrecs de col·laboració o ec’s).
Acord 042/2019, de 27 de juny de 2019 , Comissió d'Economia i d'Organització
Vista la proposta del vicerector d’Economia i de Campus relativa a la modificació de la Normativa reguladora de les
retribucions addicionals derivades de la participació en activitats de recerca, transferència
i formació
especialitzada emparades per l’article 83 de la Llei Orgànica d’Universitats (encàrrecs de col·laboració o ec’s).
Atesa la necessitat de modificar la normativa aprovada per Acord de Consell de Govern de data 10 de juliol de
2018.
Vist l'article 10.4 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de maig de 2019, pel que fa a les
competències de la Comissió d’Economia i d’Organització, que estableix que li correspon informar les propostes
que han de ser discutides i, si escau, aprovades pel Consell de Govern.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
PRIMER.- Informar favorablement sobre la proposta de modificació de la Normativa reguladora de les retribucions
addicionals derivades de la participació en activitats de recerca, transferència i formació especialitzada emparades
per l’article 83 de la Llei Orgànica d’Universitats (encàrrecs de col·laboració o ec’s).
SEGON.- Elevar aquest acord al Consell de Govern per a la seva aprovació.
TERCER. Comunicar els presents acords al vicerector d’Economia i de Campus , per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius.
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Punt 7. Aprovació de la Convocatòria d’ajuts per a projectes de transformació i millora educatives.
Acord 043/2019, de 27 de juny de 2019 , Comissió d'Economia i d'Organització
Vista la proposta del vicerector d’Afers Acadèmics pel que fa a la Convocatòria d’ajuts per a projectes de
transformació i millora educatives.
Vista la voluntat de l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE) per promoure i la millora constant dels centres
educatius. ajuts per projectes de transformació i millora educatives per tal d’impulsar la innovació
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 15de maig de 2019, pel que
fa a les competències de la Comissió d'Economia i d'Organització en matèria d'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.- Aprovar la convocatòria d’ajuts per a projectes de transformació i millora eductives. [Document]
SEGON.- Encarregar a la vicegerent d’ordenació acadèmica l'execució i el seguiment d'aquests acords

Punt 8. Aprovació de les tarifes de restauració per al curs 2019/2020.
Acord 044/2019, de 27 de juny de 2019 , Comissió d'Economia i d'Organització
Vista la proposta del vicerector d’Economia i de Campus d’aprovació dels preus màxims autoritzats del servei de
restauració de la UAB per al curs 2019-2020.
Ateses les consideracions a tenir en compte per a l’actualització dels preus esmentats.
Vistos els articles 26 a 31 del Decret Legislatiu 1/2002, de 24 de desembre que aprova el Text Refós de la Llei de
Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, pel que fa a l’ús i aprofitament de béns afectes a serveis públics.
Vistos els articles 91 a 109 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre del Patrimoni de les Administracions Públiques,
pel que fa a l’ús i aprofitament de béns afectes a serveis públics.
Vista la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Público, per la qual es transposa a l’ordenament
jurídic espanyol les Directives del Parlament europeu i del Consell 214/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de
2014
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 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 la proposta de tarifes del servei de restauració de la UAB per al curs 2019- 2020. [Document]
SEGON.- Encarregar als responsables dels àmbits econòmics de l'equip de govern i la Gerència l'execució i el
seguiment d'aquests acords.
TERCER.- Comunicar el present acord a la vicegerent d’Economia, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.

Punt 9. Aprovació de les modificacions de crèdit a 10 de juny de 2019.
Acord 045/2019, de 27 de juny de 2019 , Comissió d'Economia i d'Organització
Vista la proposta d’aprovació de les modificacions de crèdit de data 10 de juny de 2019.
Vistos els acords de la Comissió d’Economia i Organització de 14 de febrer de 2019, de 6 de març de 2019, de 10
d’abril de 2019 i de 29 de maig de 2019.
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Vistos els articles 210 i 211 dels Estatuts de la UAB que preveuen que la UAB té un pressupost anual, únic, públic i
equilibrat que conté tots els ingressos previsibles i la totalitat de les despeses estimades al llarg de l’exercici
econòmic i que el pressupost anirà acompanyat de les seves bases d’execució.
Vistos els article 6 i 9 de les Bases d’execució del pressupost de la UAB pel 2019 aprovat per Acord consell de
Govern de 5 de desembre de 2018 i per Acord de Consell Social de 19 de desembre de 2018 pel que fa a les
modificacions de crèdit els quals preveuen que són les alteracions de les partides pressupostàries aprovades
inicialment, i que aquestes poden provenir de transferències de crèdit entre diverses partides i articles, traspàs de
crèdits entre diversos centres de cost i traspàs de crèdit entre diversos centres de cost.
Vist l'article 10.1 lletra a) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de
Govern de la UAB, segons la redacció donada per l’Acord de Consell de Govern de 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 juny de 2019. [Document]
SEGON. Encarregar al gerent i a la vicegerent d’Economia l'execució i el seguiment d’aquests acords.

Punt 10.1. Pròrroga de la contractació de material d’oficina.
Acord 046/2019, de 27 de juny de 2019 , Comissió d'Economia i d'Organització
Vist el Certificat del vicerector d’Economia i Campus d’existència de crèdit suficient per atendre la despesa
corresponent a la contractació número CONSU-14/2017 subministrament de material d’oficina de la Universitat
Autònoma de Barcelona
Vist el que estableix la base d’execució 22 del pressupost de la UAB per al 2019, aprovat per Acord consell de
Govern de 5 de desembre de 2019 i per Acord de Consell Social de 19 de desembre de 2019.
Vist el que disposen els articles 47 i 47 bis i 73,2 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària
pel que fa als compromisos de despeses de caràcter pluriennal i l’existència de crèdit pressupostari suficient per
atendre-les.
Vist el que disposa l’article 116.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, el qual
estableix literalment: “Asimismo, deberá incorporarse el certificado de existencia de crédito o, en el caso de
entidades del sector público estatal con presupuesto estimativo, documento equivalente que acredite la existencia
de financiación, y la fiscalización previa de la intervención, en su caso, en los términos previstos en la Ley
47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria”.
Vist l'article 10 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per l’Acord de Consell de Govern de 13 de desembre de 2017 pel que fa al
procediment de simplificació del procediment d’aprovació de despeses pluriennals.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector d’Economia i Campus, la Comissió
d’Economia i d’Organització de la UAB, ha adoptat els següents

ACORDS
PRIMER. Aprovar la proposta de despeses pluriennals corresponent contractació número CONSU-14/2017
subministrament de material d’oficina.
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.

Punt 10.2. Pròrroga del servei de seguretat i d’auxiliars de control.
Acord 047/2019, de 27 de juny de 2019 , Comissió d'Economia i d'Organització
Vist el Certificat del vicerector d’Economia i Campus d’existència de crèdit suficient per atendre la despesa
corresponent a la contractació nº CONSU 30/2015 de la pròrroga del servei de seguretat i d’auxiliars de control la
Universitat Autònoma de Barcelona.
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Vist el que estableix la base d’execució 22 del pressupost de la UAB per al 2019, aprovat per Acord consell de
Govern de 5 de desembre de 2019 i per Acord de Consell Social de 19 de desembre de 2019.
Vist el que disposen els articles 47 i 47 bis i 73,2 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària
pel que fa als compromisos de despeses de caràcter pluriennal i l’existència de crèdit pressupostari suficient per
atendre-les.
Vist el que disposa l’article 116.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, el qual
estableix literalment: “Asimismo, deberá incorporarse el certificado de existencia de crédito o, en el caso de
entidades del sector público estatal con presupuesto estimativo, documento equivalente que acredite la existencia
de financiación, y la fiscalización previa de la intervención, en su caso, en los términos previstos en la Ley
47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria”.
Vist l'article 10 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per l’Acord de Consell de Govern de 13 de desembre de 2017 pel que fa al
procediment de simplificació del procediment d’aprovació de despeses pluriennals.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector d’Economia i Campus, la Comissió
d’Economia i d’Organització de la UAB, ha adoptat els següents

ACORDS
PRIMER. Aprovar la proposta de despeses pluriennals corresponents a la contractació nº CONSU 30/2015 de la
pròrroga del servei de seguretat i d’auxiliars de control.
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.

Punt 10.3. Acord marc subministrament d’equips informàtics.
Acord 048/2019, de 27 de juny de 2019 , Comissió d'Economia i d'Organització
Vist el Certificat del vicerector d’Economia i Campus d’existència de crèdit suficient per atendre la despesa
corresponent a la contractació de l’Acord Marc número CONSU-49/2019 de subministrament d’equip informàtic
per a la Universitat Autònoma de Barcelona
Vist el que estableix la base d’execució 22 del pressupost de la UAB per al 2019, aprovat per Acord consell de
Govern de 5 de desembre de 2019 i per Acord de Consell Social de 19 de desembre de 2019.
Vist el que disposen els articles 47 i 47 bis i 73,2 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària
pel que fa als compromisos de despeses de caràcter pluriennal i l’existència de crèdit pressupostari suficient per
atendre-les.
Vist el que disposa l’article 116.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, el qual
estableix literalment: “Asimismo, deberá incorporarse el certificado de existencia de crédito o, en el caso de
entidades del sector público estatal con presupuesto estimativo, documento equivalente que acredite la existencia
de financiación, y la fiscalización previa de la intervención, en su caso, en los términos previstos en la Ley
47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria”.
Vist l'article 10 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per l’Acord de Consell de Govern de 13 de desembre de 2017 pel que fa al
procediment de simplificació del procediment d’aprovació de despeses pluriennals.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector d’Economia i Campus, la Comissió
d’Economia i d’Organització de la UAB, ha adoptat els següents

ACORDS
PRIMER. Aprovar la proposta de despeses pluriennals corresponent de l’Acord Marc número CONSU-49/2019 de
subministrament d’equip informàtic.
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.

Butlletí Oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona

BOUAB Núm. 174 - juny / 2019

pàg. 22

Punt 10.4. Servei d’instal·lacions i manteniment de la xarxa de telefonia i dades.
Acord 049/2019, de 27 de juny de 2019 , Comissió d'Economia i d'Organització
Vist el Certificat del vicerector d’Economia i Campus d’existència de crèdit suficient per atendre la despesa
corresponent a la contractació núm. CONSU 50/2019 Servei d’Instal·lacions i Manteniment de la xarxa de telefonia
i de dades de la Universitat Autònoma de Barcelona
Vist el que estableix la base d’execució 22 del pressupost de la UAB per al 2019, aprovat per Acord consell de
Govern de 5 de desembre de 2019 i per Acord de Consell Social de 19 de desembre de 2019.
Vist el que disposen els articles 47 i 47 bis i 73,2 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària
pel que fa als compromisos de despeses de caràcter pluriennal i l’existència de crèdit pressupostari suficient per
atendre-les.
Vist el que disposa l’article 116.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, el qual
estableix literalment: “Asimismo, deberá incorporarse el certificado de existencia de crédito o, en el caso de
entidades del sector público estatal con presupuesto estimativo, documento equivalente que acredite la existencia
de financiación, y la fiscalización previa de la intervención, en su caso, en los términos previstos en la Ley
47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria”.
Vist l'article 10 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per l’Acord de Consell de Govern de 13 de desembre de 2017 pel que fa al
procediment de simplificació del procediment d’aprovació de despeses pluriennals.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector d’Economia i Campus, la Comissió
d’Economia i d’Organització de la UAB, ha adoptat els següents

ACORDS
PRIMER. Aprovar la proposta de despeses pluriennals corresponent al contracte CONSU 50/2019 Servei
d’Instal·lacions i Manteniment de la xarxa de telefonia i de dades.
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.

Punt 10.5. Sistema dinàmic d'adquisició de publicacions monogràfiques per a les biblioteques.
Acord 050/2019, de 27 de juny de 2019 , Comissió d'Economia i d'Organització
Vist el Certificat del vicerector d’Economia i Campus d’existència de crèdit suficient per atendre la despesa
corresponent a la contractació del sistema dinàmic d’adquisició núm. consu-45/2019 de subministrament de
publicacions monogràfiques de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Vist el que estableix la base d’execució 22 del pressupost de la UAB per al 2019, aprovat per Acord consell de
Govern de 5 de desembre de 2019 i per Acord de Consell Social de 19 de desembre de 2019.
Vist el que disposen els articles 47 i 47 bis i 73,2 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària
pel que fa als compromisos de despeses de caràcter pluriennal i l’existència de crèdit pressupostari suficient per
atendre-les.
Vist el que disposa l’article 116.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, el qual
estableix literalment: “Asimismo, deberá incorporarse el certificado de existencia de crédito o, en el caso de
entidades del sector público estatal con presupuesto estimativo, documento equivalente que acredite la existencia
de financiación, y la fiscalización previa de la intervención, en su caso, en los términos previstos en la Ley
47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria”.
Vist l'article 10 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per l’Acord de Consell de Govern de 13 de desembre de 2017 pel que fa al
procediment de simplificació del procediment d’aprovació de despeses pluriennals.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector d’Economia i Campus, es presenta
a la Comissió d’Economia i d’Organització de la UAB, la següent
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ACORDS
PRIMER. Aprovar la proposta de despeses pluriennals corresponent al contracte del sistema dinàmic d’adquisició
núm. consu-45/2019 de subministrament de publicacions monogràfiques.
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.

I.3.5. Comissió d’Investigació
[tornar a l’índex]

Punt 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
Acord 017/2019, de 19 de juny de 2019 , Comissió d'Investigació

ACORDS
Aprovar l'acta de la sessió de 24 d'abril de 2019.

Punt 3. Debat i aprovació del Pla Estratègic del Servei de Biblioteques 2019-2022.
Acord 018/2019, de 19 de juny de 2019 , Comissió d'Investigació
Vista la proposta del vicerector de Recerca i de Transferència sobre l’aprovació del Pla Estratègic del Servei de
Biblioteques 2019 - 2022.
Atès l’acord de la Comissió General d’Usuaris del Servei de Biblioteques de 6 de maig de 2019
(document 1) pel qual es va aprovar el Pla Estratègic 2019-2022 alineat amb les línies estratègiques del propi pla
de la UAB Horitzó 2030, en els termes del (document 2)
Vist l'article 16.1.b) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de
la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de juliol de 2016, pel que fa a les
competències de la Comissió d’Investigació, que estableix que li correspon aprovar i resoldre els assumptes
derivats i desenvolupar els aspectes no previstos, d’acord amb els principis generals establerts respecte d’aquesta
qüestió.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
PRIMER.- Aprovar el Pla Estratègic 2019-2022 del Servei de Biblioteques. [Document]
SEGON.- Encarregar el vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment d’aquests acords.
TERCER.- Comunicar els presents acords al Director del Servei de Bibiloteques, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius.

Punt 4. Proposta de modificació del procediment de préstec del Servei de Biblioteques de la UAB.
Acord 019/2019, de 19 de juny de 2019 , Comissió d'Investigació
Vista la proposta del vicerector de Recerca i de Transferència sobre la modificació del procediment de préstec del
Servei de Biblioteques de la UAB.
Atès que en data 15 de maig de 1996 la Junta de Govern va aprovar un procediment de préstec del Servei de
Biblioteques el qual ha estat modificat per la Comissió d’Investigació en sessions de dates 15 maig de 1996, de 23
d'abril de 1999, de 13 de juliol de 2005, de 3 de juliol de 2007 i de 10 de setembre de 2014.
Atès l’acord de la Comissió General d’Usuaris del Servei de Biblioteques de 6 de maig de 2019 (document 1) pel
qual es considera necessari modificar l’esmentat procediment per adaptar els procediments interns de préstec per
unificar normatives i disposar també els usuaris de la UAB de la mateixa quantitat i temps i per canviar el préstec
normal els documents audiovisuals –capítols 2 i 3- (document 2) (document 2.1) .
Vist l'article 16.1.b) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de
la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de juliol de 2016, pel que fa a les
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competències de la Comissió d’Investigació, que estableix que li correspon aprovar i resoldre els assumptes
derivats i desenvolupar els aspectes no previstos, d’acord amb els principis generals establerts respecte d’aquesta
qüestió.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
PRIMER.- Aprovar la modificació del Procediment de préstec del Servei de Biblioteques. [Document]
SEGON.- Encarregar el vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment d’aquests acords.
TERCER.- Comunicar els presents acords al Director del Servei de Bibiloteques, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius.

Punt 5. Proposta de la Comissió Ad Hoc sobre la resolució de les beques de mobilitat Banco Santander
Investigación Universidades.
Acord 020/2019, de 19 de juny de 2019 , Comissió d'Investigació
Atès que el Banco Santander a convocat un procediment competitiu per la selecció de beneficiaris en el Programa
beques de mobilitat del Banco Santander Investigación Universidades.
Atès que la UAB va quedar encarregada de la gestió i selecció d’un total de 5 beques quedant encarregada l’Àrea
de Gestió de la Recerca per la instrucció d’aquesta selecció de beneficiaris i essent el vicerector de Recerca i de
Transferència l’òrgan competent per a la priorització.
Vista la proposta de priorització de candidatures presentada per la Comissió Ad-Hoc (document 1) d’acod amb els
criteris de priorització aprovats per aquesta Comissió en sessió de 24 d’abril de 2019.
Vist l'article 16.1a) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de juliol de 2016, pel que fa a les
competències de la Comissió d’Investigació, que estableix que li correspon aprovar i resoldre les convocatòries
d’ajuts de recerca.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
PRIMER.- Aprovar la proposta de priorització de candidatures realitzada pel comissió Ad hoc sobre la resolució de
beques de mobilitat del Banco Santander Investigación Universidades.
SEGON.- Encarregar el vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment d’aquests acords.
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.

Punt 7. Proposta de creació del Centre d’Estudis i de Recerca en Emprenedoria i Innovació Social,
CREIS.
Acord 021/2019, de 19 de juny de 2019 , Comissió d'Investigació
Vista la proposta de creació d’un Centre d’Estudis i de Recerca amb la denominació ‘Centre d’Estudis i Recerca en
Emprenedoria i Innovació Social, CREIS’ promogut pel doctor David Urbano, la qual va ser presentada davant el
vicerector de Recerca i de Transferència.
Atesa la memòria que conté les finalitats, les línies d’investigació principals, la proposta d’activitats, la relació de
les persones que en formen part i un pla econòmic que demostra la capacitat d’autofinançament del CER amb fons
externs (document 1) (document 1.1) i la proposta de Reglament (document 2).
Vist l’article 18 de la Normativa de la Universitat Autònoma de Barcelona en Matèria d’Investigació, en la seva
redacció donada per Acord del Consell de Govern de 19 de març de 2015 (TRI) segons el qual la constitució d’un
Centre d’Estudis i de Recerca requereix acord del Consell de Govern, prèvia proposta de la Comissió
d’Investigació.
Vist l'article 16.4.b) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de
la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de juliol de 2016, pel que fa a les
competències de la Comissió d’Investigació, que estableix que li correspon informar de les propostes que han de
ser discutides i, si escau, aprovades pel Consell de Govern pel que fa a la creació d’un Centre d’Estudis i de
Recerca.
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Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
PRIMER.- Informar favorablement la proposta de creació d’un Centre d’Estudis i de Recerca amb la denominació
‘Centre d’Estudis i Recerca en Emprenedoria i Innovació Social, CREIS’, d’acord amb la memòria i del Reglament.
SEGON.- Elevar aquesta al Consell de Govern per tal que exerceixi les seves competències.
TERCER.- Encarregar el vicerector de Recerca i de Transferència 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.

Punt 8. Altes i baixes de centres i instituts propis.
Acord 022/2019, de 19 de juny de 2019 , Comissió d'Investigació
Vista la proposta del vicerector de Recerca i de Transferència de Coneixements on proposa la modificació
d’adscripció d’activitat investigadora de personal acadèmic a CERS/Instituts.
Atès que es vol modificar les adscripcions d’alguns investigadors, d’acord amb el llistat que s’adjunta com a
document 1.
Vist l’article 23.2 del text refós de la normativa en matèria d’investigació de la UAB, segons redacció per acord del
Consell de Govern de data 2 de març de 2011, segons els quals, l’adscripció de la recerca del personal acadèmic
d’un departament de la UAB a una estructura de recerca pròpia haurà de ser informada favorablement per la
Comissió d’Investigació de la UAB, i serà autoritzada mitjançant resolució del vicerector competent en matèria de
recerca.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
PRIMER.- Informar favorablement les modificacions d’adscripció de la recerca de personal investigador de la UAB
en els CERS/Instituts. [Document]
SEGON.- Comunicar el presents acords al vicerector de Recerca i de Transferència de Coneixements i elevar les
actuacions a aquest perquè emeti la corresponent resolució i la notifiqui als interessats i òrgans escaients.
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.

I.3.6. Comissió de Personal Acadèmic
[tornar a l’índex]

Punt 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
Acord 047/2019, de 26 de juny de 2019 , Comissió de Personal Acadèmic

ACORDS
Aprovar l'acta de la sessió de 23 de maig de 2019.

Punt 3. Aprovació de l’oferta d’ocupació pública corresponent a l’any 2019.
Acord 048/2019, de 26 de juny de 2019 , Comissió de Personal Acadèmic
L’article 19 de la Llei de Pressupostos de l’Estat per a l’any 2018, pressupostos prorrogats per a l’any 2019,
estableix un 100% de taxa de reposició. Les universitats estan obligades a destinar, com a mínim, un 15% del
total de places que s'ofereixin a la contractació, com a personal laboral fix, al personal investigador que hagi
finalitzat el programa Ramón i Cajal i hagi obtingut el certificat I3 i s’estableix també que addicionalment es
podran oferir un nombre de places equivalent al 5 per cent del total de la seva taxa de reposició, que aniran
destinades a aquells sectors o àmbits que es consideri que requereixen un reforç addicional d’efectius.
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L'apartat 2 de de l'article 70 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, per la qual s’aprova el text refós
de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, estableix que l’oferta d’ocupació pública haurà de ser aprovada pel
respectiu òrgan de govern de l’administració pública i s’haurà de publicar en el Butlletí Oficial de la Comunitat
Autònoma o, si escau, de l'Estat, abans de la finalització de l'any 2019.
L'oferta d'ocupació pública de personal docent i investigador de la Universitat Autònoma de Barcelona per al 2019,
inclou les necessitats de recursos humans amb assignació pressupostària que s’han de proveir mitjançant la
incorporació de personal de nou ingrés.
El càlcul de la taxa de reposició d'efectius, comunicada a la Direcció General d’Universitats de la Generalitat de
Catalunya en funció de nombre d'empleats fixos que durant l'exercici 2018 han deixat de prestar serveis en
aquesta Universitat i les altes per reingrés, ascendeix a 97 places, de les quals, 14 es reserven a la contractació,
com a personal laboral fix, de personal investigador que hagi finalitzat el programa Ramón i Cajal i hagi obtingut el
certificat I3.
Vist l'article 18.4 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa a les
competències de la Comissió de Personal Acadèmic en matèria de contractació de del personal acadèmic.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
Primer.- Informar favorablement l’oferta d’ocupació pública de Personal Docent i Investigador per a l’any 2019, i
elevar-la al Consell de Govern perquè exerceixi les seves competències.
Segon.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d'aquests acords.

Punt 4. Modificació dels Títols I i II del Reglament de Personal Acadèmic.
Acord 049/2019, de 26 de juny de 2019 , Comissió de Personal Acadèmic
Atès que en data 17 de novembre de 2010 el Consell de Govern va aprovar el text refós corresponent al
Reglament de Personal Acadèmic de la UAB el qual s’ha modificat en diverses ocasions, la darrera en data 13 de
març de 2019.
Atesa la conveniència de modificar i completar la regulació continguda als títols I i II del Reglament de Personal
Acadèmic.
Vist l'article 18.4 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 15 de juliol de 2009, pel que fa a les
competències de la Comissió de Personal Acadèmic, que estableix que li correspon informar les propostes que
haurà d’aprovar el Consell de Govern sobre disposicions normatives en matèria de personal acadèmic i de personal
investigador en formació.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
Primer- Informar favorablement la proposta de modificació del Reglament de Personal Acadèmic i elevar-la al
Consell de Govern per a la seva aprovació.
Segon.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l’execució i el seguiment d’aquests acords.

Punt 5. Modificació del punt 9, apartat d) del Model de Plantilla Teòrica de PDI dels Departaments i de
les Unitats Docents Hospitalàries de la UAB.
Acord 050/2019, de 26 de juny de 2019 , Comissió de Personal Acadèmic
Vist l’article 48 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, que regula la plantilla de personal
docent i investigador de les universitats.
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Vist l’acord del Consell de Govern de data 13 de desembre de 2017 pel qual es va aprovar el model de Plantilla
teòrica del PDI dels departaments i de les Unitats Docents Hospitalàries de la UAB.
Vista la necessitat de modificar el punt 9, apartat d) del Model de plantilla teòrica del PDI dels departaments i de
les unitat docents hospitalàries de la UAB.
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 19 de juliol de 2009, pel que fa a les
competències de la Comissió de Personal Acadèmic, que estableix que li correspon informar les propostes que han
de ser discutides i, si escau, aprovades pel Consell de Govern pel que fa a disposicions normatives en matèria de
personal acadèmic.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
Primer.- Informar favorablement la modificació del punt 9, apartat d) del Model de plantilla teòrica del PDI dels
departaments i de les unitat docents hospitalàries de la UAB. [Document]
Segon.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l’execució i el seguiment d’aquests acords.

Punt 6. Canvi d’àrea de coneixement d’un professor del departament de Física.
Acord 051/2019, de 26 de juny de 2019 , Comissió de Personal Acadèmic
Vist l’article 31 del Reglament de Personal Acadèmic, aprovat en data 17 de novembre de 2010 i modificat en
diverses ocasions, el qual preveu que el personal docent i investigador dels cossos docents universitaris i el
personal acadèmic permanent contractat podrà, en casos molt justificats, canviar l’àrea de coneixement a la qual
està adscrit.
Atès que l’esmentat article preveu que el procediment s’iniciarà a petició de l’interessat/la interessada, que
presentarà una sol·licitud motivada dirigida al Vicerectorat encarregat del personal acadèmic, que haurà de ser
informada favorablement pel departament al qual pertany el sol·licitant, així com d’una justificació de que la seva
activitat científica es desenvolupa a l’àrea a la qual proposa adscriure’s.
Atès que informe favorable del departament haurà de ser emès per la Comissió Executiva del departament o
departaments, prèvia consulta a les àrees implicades i que correspondrà a la Comissió de Personal Acadèmic
analitzar i autoritzar el canvi d’adscripció.
Vista la petició del Departament de Física.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
Primer.- Autoritzar el canvi d’adscripció d’àrea de coneixement del doctor Jordi Garcia de l’Àrea de Física Aplicada
a l’Àrea de Ciències de la Terra.
Segon.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l’execució i el seguiment d’aquests acords.

Punt 7. Aprovació dels criteris d’avaluació intermèdia del professorat lector de diversos departaments.
Acord 052/2019, de 26 de juny 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.
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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 2018-2019, 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 del Departament
de Ciència Animal i dels Aliments, i del Departament de Filosofia. [Document]
Segon.- Que els departaments que aprovin els criteris amb posterioritat a la contractació dels lectors tinguin en
compte aquesta circumstància a l’hora d’establir els criteris de l’avaluació intermèdia.
Tercer.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l’execució i el seguiment d’aquests acords.

Punt 8. Proposta d’aprovació dels complements retributius addicionals per mèrits de gestió del
Personal Docent i Investigador funcionari i contractat. Avaluació 2018.
Acord 053/2019, de 26 de juny de 2019 , Comissió de Personal Acadèmic
Vist l’article 72 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya que preveu que el Govern de la
Generalitat de Catalunya ha establert, per al personal docent i investigador funcionari i contractat, retribucions
addicionals per mèrits docents i de gestió, que s’assignaran per mitjà del consell social de la universitat a proposta
del consell de govern, amb la valoració prèvia dels mèrits mitjançant l’avaluació de l’Agència per a la Qualitat del
Sistema Universitari de Catalunya.
Vist el Decret 405/2006, de 24 d’octubre, que estableix les retribucions addicionals del personal docent i
investigador funcionari i contractat de les universitats públiques de Catalunya, i que correspon a l’Agència per a la
Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya l’avaluació prèvia dels mèrits de l’activitat docent i de gestió del
personal docent i investigador funcionari per a l’assignació dels complements addicionals per mèrits de docència i
de gestió d’acord amb el procediment que aprovi.
D’acord amb la resolució EMC/3080/2018, de 21 de desembre, per la qual es dona publicitat al procediment i la
certificació de la valoració dels mèrits individuals docents i de gestió del personal docent i investigador funcionari i
contractat de les universitats públiques catalanes, meritats fins al 31 de desembre de 2018, per a l'assignació de
les retribucions addicionals.
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 en relació a l’avaluació del personal acadèmic.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
Primer.- Aprovar la proposta de resolució d’avaluació dels complements autonòmics per mèrits de gestió del
personal docent i investigador funcionari i contractat per períodes generats fins el 31 de desembre de
2018.[Document]
Segon.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d’aquests acords, així com la seva
presentació a l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, per a la seva certificació.

Punt 9. Convocatòria de concursos per a la contractació de Personal Investigador postdoctoral per al
curs 2019-2020.
Acord 054/2019, de 26 de juny 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
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desenvolupament experimental i la innovació com a elements sobre els quals ha d’edificar-se el desenvolupament
econòmic sostenible i el benestar social.
Vistos els articles 20 i següents de la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació que
regulen les modalitats de contracte de treballat específic del personal investigador entre els que es troben els
contractes predoctorals i els contractes d’accés al Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació.
Vistos els articles 138, 142 i 145 dels Estatuts de la UAB que regulen la tipologia i provisió de places de personal
docent i investigador.
Vist l’article 54 i següents del Reglament de Personal Acadèmic aprovat per acord del Consell de Govern de la
Universitat Autònoma de Barcelona de 17 de novembre de 2010 i modificada en diverses ocasions i la darrera el
13 de 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, 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 10. Convocatòria de concursos de places de professorat associat per al curs 2019-2020.
Acord 055/2019, de 26 de juny 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.
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ACORDS
Primer.- Aprovar la convocatòria de concursos de places de professorat associat per al curs 2019-2020.
[Document]
Segon.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d’aquest acord.

Punt 11. Avaluació de l’activitat docent del professorat: 11.1 Presentació, anàlisi i resolució de
reclamacions. 11.2 Proposta de resolució de la convocatòria. 11.3 Model d’informes d’avaluació per
traslladar la proposta de resolució a AQU Catalunya.
Acord 056/2019, de 26 de juny 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 5 de la Guia d’Avaluació de l’Activitat docent del professorat de la UAB, aprovada per l’acord del
Consell de Govern de 23 de març de 2017 que preveu que la Comissió de Personal Acadèmic es agent de
l’avaluació i li correspon l’avaluació de l’activitat docent del professorat.
Vist l'article 18.1 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a les
competències de la Comissió de Personal Acadèmic pel que fa a l’avaluació del personal acadèmic.
Atès que en la sessió es debatran situacions presentades en el desenvolupament de la convocatòria 2019
d’avaluació de l’activitat del professorat, els expedients relacionats podran consultar-se a l'espai Nébula:
CPA_AAD.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
Primer.- Aprovar la resolució definitiva de la convocatòria d’avaluació de l’activitat docent del professorat de la
UAB per tram generats fins el 31/12/2017.
Segon.- Aprovar la translació de les valoracions al format sol·licitat per AQU Catalunya i traslladar les resolucions
al model d’informe d’avaluació.
Tercer.- Encarregar al vicerector de Programació Acadèmic i Qualitat l’execució i el seguiment d’aquests acords.

Punt 12. Assumptes de tràmit.
Acord 057/2019, de 26 de juny 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.
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ACORDS
Primer. Donar-se per assabentada del reconeixement com a col·laboradors docents durant el mes de maig de
2019 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.3.7. Comissió de Transferència de Coneixements i de Projectes Estratègics
[tornar a l’índex]

Punt 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
Acord 007/2019, de 21 de juny de 2019 , Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes
Estratègics

ACORDS
Aprovació de l'acta de la sessió de 8 d'abril de 2019.

Punt 3. Proposta de d’entrada al capital social en l’empresa de nova creació Neuroheal, S.L.
Acord 008/2019, de 21 de juny de 2019 , Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes
Estratègics
Vista la sol·licitud presentada per la doctora Caty Casas Louzao dirigida al Vicerector de Recerca i Transferència de
la UAB en relació amb la participació de la UAB en una empresa “NEUROHEAL, S.L.” dedicada al desenvolupament
d’un medicament basat en una combinació de dos fàrmacs reposicionats per al tractament de neuropaties.
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 “NEUROHEAL, S.L.” (document 1 –DOCUMENT CONFIDENCIAL-).
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-).
Atès que el comitè ad hoc es reunirà el 17 de juny de 2019 el qual haurà d’emetre informe preliminar en què es
valora la proposta presentada.
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, per l’acord de 8 de novembre de 2016 i per l’acord de 12 de juliol de
2017.
El Vicerector d’Innovació i de Projectes Estratègics de la UAB eleva a la Comissió de Transferència de
Coneixements i Projectes Estratègics de la UAB, l’informe preliminar i realitza la següent

ACORDS
Primer.- Emetre proposta favorable per aprovar la participació de la Universitat Autònoma de Barcelona en el
capital social de l’empresa “NEUROHEAL, S.L.”, a través de la subscripció de participacions socials de 300 euros,
equivalent al 10 % del capital social per part de l’entitat instrumental creada amb aquesta finalitat (UABFIRMS,
S.L.), en els termes establerts a l’informe preliminar sobre la proposta emesa pel comitè ad-hoc, reconeixent-ne a
“NEUROHEAL, 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 17 de juny 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.
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Circulars, instruccions
i altres resolucions d’àmbit general

II.1. Instruccions
[tornar a l’índex]

Instrucció 6/2019, d'11 de juny, sobre els sistemes de certificació i de signatura electrònica de la UAB.
[Document]

II.2. Resolucions
[tornar a l’índex]

Resolució de la rectora, de 7 de juny de 2019, per donar compliment a la sentència núm.103/2019 dictada pel
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona, per la que es revoca part de l’acord del Claustre 5/2015, de
17 de desembre.
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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

Data de signatura

H1035-4843-10225-Institut
català d'Oncologia - Esmena al
Conveni d'Adscripció de l'ICO a la
UAB com a Institut Universitari
d'Investigació

Esmena al conveni d'adscripció de
l'Institut Català d'Oncologia a la
Universitat Autònoma de Barcelona
com Institut Universitari d'Investigació
signat en data 8 de juliol de 2013

Universitat Autònoma
de Barcelona, Institut
Català d'Oncologia

08/07/2013

H1035-5423-10309-IRTA Conveni de col·laboració docent Curs acadèmic 2014-2015

Col.laboració docència en el master
d'Ecologia Terrestre

06/10/2014

H1035-6363-10437-Addenda al
conveni de 15 de juliol de 2016
entre la UAB, la FUAB i Johan
Cruyff Academics International
per a l'organització del MU en
Gestió Esportiva

Addenda al conveni de 15 de juliol de
2016 entre la UAB, la FUAB i Johan
Cruyff Academics International per a
l'organització del MU en Gestió
Esportiva

Universitat Autònoma
de Barcelona, Institut
de Recerca i
Tecnologia
Agroalimentàries
Johan Cruyff
Academic
International, SL,
Universitat Autònoma
de Barcelona

25/10/2016
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Pel present conveni les parts es
comprometen a col·laborar per a la
difusió de les diferents competicions
esportives dels CCU; per tal de fer-ho
la XAL produirà la retransmissió
televisiva dels actes descrits en els
pactes següents, en directe per
televisió en TDT, per IPTV i per
streaming per a les seves entitats
adherides.
Conveni de col·laboració entre la UAB i
Helen Rowson per als cursos
acadèmics 2018-19, 2019-20 i 20202021

Universitat de
Barcelona, Universitat
Autònoma de
Barcelona, Universitat
Politècnica de
Catalunya

15/12/2017

Universitat Autònoma
de Barcelona, Helen
Rowson

08/02/2018

H1035-32222-13727-Conveni de
col·laboració entre la UAB i la
Fundació Orfeó Català - Palau de
la Música (Cor Jove i Cor de Noies
Orfeó Català)
H1035-30417-12760-Acord marc
UAB, UB, UPC, UOC, UPF, Abat
Oliba, EADA, UIC, URL, Associació
Social Business City Barcelona Yunus Social Business Network of
Univesities Barcelona

Conveni de col·laboració entre la UAB i
la Fundació Orfeó Català - Palau de la
Música

Fundació Orfeó Català
- Palau de la Música
Catalana, Universitat
Autònoma de
Barcelona
Fundación Privada
Universitària EADA,
Universitat Ramon
Llull, Universitat
Oberta de Catalunya,
Universitat
Internacional de
Catalunya, Universitat
Abat Oliba CEU,
Associació Social
Business City
Barcelona, Universitat
de Barcelona,
Universitat Autònoma
de Barcelona,
Universitat Politècnica
de Catalunya,
Universitat Pompeu
Fabra

19/11/2018

H1035-31758-13403-Addenda
número 56 al conveni de
col·laboració signat entre la UAB i
la UOC 2 de juny de 1996

L'objecte de l'addenda 56 és establir
les condicions de col·laboració entre
ambdues universitats per l'assignació
temporal de professorat i/o personal
tècnic de la UAB a la UOC per
desenvolupar tasques de consultoria i
tutoria (assessorament i col·laboració
en la docència) de les assignatures i/o
plans d'estudis d l'oferta formativa de
la UOC.
Contracte entre la UAB i la Fundació
Orfeó Català - Palau de la Música
Catalana per a la cessió de la sala de
concerts del Palau de la Música
Catalana

Universitat Oberta de
Catalunya, Universitat
Autònoma de
Barcelona

20/02/2019

Fundació Orfeó Català
- Palau de la Música
Catalana, Universitat
Autònoma de
Barcelona

26/02/2019

H1035-30200-12586-Conveni de
col·laboració docent entre la UAB
i Helen Rowson per als cursos
acadèmics 2018-19, 2019-20 i
2020-21

H1035-32223-13728-Contracte
entre la UAB i la Fundació Orfeó
Català - Palau de la Música
Catalana per a la cessió de la sala
de concerts del Palau de la
Música Catalana

Acord marc entre UAB, UB, UPC, UOC,
UPF, Abat Oliba, EADA, UIC, URL i l'
Associació Social Business City
Barcelona en el marc de la xarxa
Yunus Social Business Network of
Univesities Barcelona

14/12/2018
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H1035-32004-13649-Acord de
funcionament i desplegament de
les línies estratègiques de la taula
de la competitivitat industrial de
Rubí per al desenvolupament
econòmic local de Rubí

Acord de funcionament i desplegament
de les línies estratègiques de la taula
de la competitivitat industrial de Rubí
per al desenvolupament econòmic
local de Rubí

H1035-30505-12835-Conveni
entre la UAB i la UPC per a la
celebració del desè concurs
"Planter de Sondeigs i
Experiments - 2019

El present conveni regula la
col·laboració institucional i econòmica
entre el Departament de
Matemàtiques, la Facultat de Ciències i
el Servei d'Estadística Aplicada de la
UAB i la Facultat de Matemàtiques i
Estadística de la UPC en la celebració i
difusió del desè Concurs Planter de
Sondeigs i Experiments (en endavant,
el Concurs), convocat per al 2019
Conveni de pràctiques amb el
Departament de la Vicepresidència i
d'Economia i Hisenda

H1035-30636-12924-Conveni
amb el Departament de la
Vicepresidència i d'Economia i
Hisenda per a la realització de
pràctiques acadèmiques externes

Col·legi d'Arquitectes
de Catalunya,
Fundació Eurecat,
Diputació de
Barcelona,
Ajuntament de Rubí,
Consell Comarcal del
Vallès Occidental,
Parc de Recerca UAB,
Universitat Autònoma
de Barcelona,
Universitat Politècnica
de Catalunya
Universitat Autònoma
de Barcelona,
Universitat Politècnica
de Catalunya

31/03/2019

Universitat Autònoma
de Barcelona,
Departament de la
Vicepresidència i
d'Economia i Hisenda

06/05/2019

10/04/2019

H1035-32002-13647-Conveni
entre la UAB i la Fiscalia Superior
de Catalunya per a la realització
de pràctiques acadèmiques
externes

Conveni entre la UAB i la Fiscalia
Superior de Catalunya per a la
realització de pràctiques acadèmiques
externes

Fiscalia Superior de
Catalunya, Universitat
Autònoma de
Barcelona

10/05/2019

H1035-30189-12575-Contrato
con el Hospital de Sant Joan de
Déu para el arrendamiento de un
microscopio confocal de
superresolución para uso del
Grupo de investigación GENOCOV
de la UAB
H1035-30416-12759-Acuerdo de
cooperación entre la Universitat
Autònoma de Barcelona y la
Organización Internacional para
las Migraciones (OIM)

Colaboració de la UAB amb la Unitat
de Microscopia Confocal de l'Hospital
de Sant Joan de Deu per al
desenvolupament d'investigacions que
necessiten de tecnologies de
superresolució i microscopia confocal.

Universitat Autònoma
de Barcelona,
Hospital Sant Joan de
Déu

27/05/2019

Establecer un acuerdo de cooperació
estable entre la UAB i la Organización
Internacional para las Migraciones

Universitat Autònoma
de Barcelona,
Organización
Internacional para las
Migraciones

04/06/2019

H1035-30443-12785-Conveni
entre la UAB i el Consell Comarcal
del Vallès Occidental en recerca,
innovació i desenvolupament
d'estratègies territorials en
l'àmbit del Vallès Occidental
H1035-31728-13362-Condicions
per les quals la UAB transferirà a
la FAS l'import de la subvenció
AGAUR per garantir la igualtat
d'oportunitats de l'alumnat amb
discapacitat (UNIDISCAT 2018)

Conveni Marc de col·laboració entre la
Universitat Autònoma de Barcelona i el
Consell Comarcal del Vallès
Occidental.

Universitat Autònoma
de Barcelona, Consell
Comarcal del Vallès
Occidental, Consell
Comarcal del Vallès
Occidental
Fundació Autònoma
Solidària, Universitat
Autònoma de
Barcelona

04/06/2019

D'acord amb la resolució
EMC/3005/2018, de 14 de desembre
(DOGC núm. 7772 de 20.12.2018), es
van aprovar les bases reguladores dels
ajuts a les universitats del sistema
universitari de Catalunya per
col·laborar en el finançament de
recursos materials i ajuts tècnics i
personals a fi de garantir la igualtat
d'oportunitats de l'alumnat amb
discapacitat (UNIDISCAT) i d'acord
amb la resolució EMC/3061

12/06/2019
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H1035-31918-13563-Convenio
interuniversitario entre la UAB, la
UAM y la universidad Carlos III
de Madrid para la realización
conjunta del título de graduado-a
en Ciencias y Humanidades

H1035-31999-13644-Conveni
entre la Federació Catalana de
Tennis i la UAB per a la
tutorització dels estudiants de la
UAB que siguin esportistes de la
FCT (Tutoresport-UAB)

H1035-31824-13449-3a Addenda
a l'Acord UAB -FUAB (15-112017) per substanciar de forma
conjunta licitacions per a
l'adjudicació de contractes
(FHCV)
H1035-31562-13124-Conveni
amb AQU Catalunya pel qual es
concreta la metodologia
d'avaluació de l'activitat
investigadora del seu personal
investigador doctor permanent
H1035-31509-13032-Conveni
entre la UAB i la Fundació Parc
Taulí per al Manteniment i Gestió
de la Biblioteca conjunta
H1035-31531-13051-Conveni
amb el CECOT per a la integració
de la UAB a la plataforma sense
personalitat jurídica pròpia Fem
Vallès

H1035-31563-13125-Conveni
entre la UAB i l'Escola
d'Administració Pública de
Catalunya (EAPC) per a la
realització de pràctiques
acadèmiques externes

pàg. 37

El convenio tiene por objeto establecer
las condiciones de la colaboración para
la realización y la organización de la
enseñanza conjunta del grado en
Ciencias y Humanidades, que se ha
propuesto para que sea impartido por
la Universitat Autònoma de Barcelona,
la Universidad Autónoma de Madrid y
la Universidad Carlos III de Madrid, a
partir del curso académico 2020-2021
Conveni amb la Federació Catalana de
Tennis per a la tutorització
d'estudiants esportistes (TutorEsport)

Universitat Autònoma
de Barcelona,
Universidad carlos III
de Madrid,
Universidad
Autónoma de Madrid

12/06/2019

Universitat Autònoma
de Barcelona,
Federació Catalana de
Tennis

13/06/2019

Tercera addenda a l'acord de
col·laboració de 15 de novembre de
2017 entre la UAB i la FUAB per
substanciar de forma conjunta la
licitació del sistema dinàmic
d'adquisició de material de laboratori
(Fundació Hospital Clínic Veterinari)
Concretar la metodologia d'avaluació
de l'activitat investigadora per
períodes de 6 anys del seu personal
investigador doctor permanent

Universitat Autònoma
de Barcelona,
Fundacio Universitat
Autònoma de
Barcelona

14/06/2019

Universitat Autònoma
de Barcelona, Agència
per a la Qualitat del
Sistema Universitari
de Catalunya

17/06/2019

Conveni de col.laboració entre UAB i la
Fundació Parc Taulí de Sabadell pel
manteniment i gestió de la biblioteca
conjunta
La integració de la Universitat
Autònoma de Barcelona a l'entitat la
plataforma sense personalitat jurídica
ni patrimoni propi, Fem Vallés, com a
socis col·laboradors, passant a formar
part dels òrgans de Fem Vallés, i en
concret integrant-los a la comissió
executiva, a la Junta Directiva i a
l'Assemblea
Conveni Marc entre la UAB i l'Escola
d'Administració Pública de Catalunya
(EAPC) per a la realizació de
pràctiques acadèmiques externes

Universitat Autònoma
de Barcelona,
Corporació Sanitària
Parc Taulí
CECOT, Universitat
Autònoma de
Barcelona

20/06/2019

Universitat Autònoma
de Barcelona,
Departament de
Polítiques Digitals i
Administració Pública

20/06/2019

20/06/2019
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IV. Nomenaments
i cessaments
IV.1. Equip de govern i equip de suport
[tornar a l’índex]

IV.1.1. Nomenaments
Resolució de la rectora, de 13 de juny de 2019, per la qual designa el vicerector de Programació Acadèmica i
de Qualitat, doctor Josep Ros Badosa, rector suplent durant el període comprès entre els dies 14 i 18 de juny de
2019, ambdós inclosos.

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

IV.2.1. Nomenaments
Resolució de la rectora, de 5 de juny de 2019, per la qual nomena el senyor Miquel Edo Julià vicedegà de
Treball Final de Grau, de Pràctiques, de Professionalització i d’Internacionalització de la Facultat de Traducció i
d’Interpretació, amb efectes del dia 16 de maig de 2019.
Resolució de la rectora, de 5 de juny de 2019, per la qual nomena la senyora Anna Gil-Bardají vicedegana
d’Alumnat i de Promoció de la Facultat de Traducció i d’Interpretació, amb efectes del dia 16 de maig de 2019.
Resolució de la rectora, de 5 de juny de 2019, per la qual nomena la senyora Dafne Muntanyola Saura
vicedegana de Treball Final de Grau i de Professionalització de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia,
amb efectes del dia 1 d’abril de 2019.
Resolució de la rectora, de 5 de juny de 2019, per la qual nomena la senyora María Pilar Sánchez Gijón
secretària acadèmica i responsable de Comunicació de la Facultat de Traducció i d’Interpretació, amb efectes del
dia 22 de maig de 2019.
Resolució de la rectora, de 26 de juny de 2019, per la qual nomena el senyor Ramón Vilanova Arbós director
de l’Escola d’Enginyeria, amb efectes del dia 1 de juliol de 2019.
Resolució de la rectora, de 26 de juny de 2019, per la qual nomena el senyor Jordi Bonache Albacete
sotsdirector d’Economia, d’Espais i de Territori de l’Escola d’Enginyeria, amb efectes del dia 1 de juliol de 2019.
Resolució de la rectora, de 26 de juny de 2019, per la qual nomena el senyor Antonio Miguel Espinosa
Morales sotsdirector de Promoció, de Comunicació i de Relacions amb Entitats de l’Escola d’Enginyeria, amb
efectes del dia 1 de juliol de 2019.
Resolució de la rectora, de 26 de juny de 2019, per la qual nomena la senyora Cristina Fernández Córdoba
sotsdirectora d’Alumnat, de Relacions amb Secundària i de Gènere de l’Escola d’Enginyeria, amb efectes del dia 1
de juliol de 2019.
Resolució de la rectora, de 26 de juny de 2019, per la qual nomena el senyor Gary Junkin coordinador del
Màster d’Enginyeria de Telecomunicacions de l’Escola d’Enginyeria, amb efectes del dia 1 de juliol de 2019.
Resolució de la rectora, de 26 de juny de 2019, per la qual nomena el senyor Antoni Morell Pérez coordinador
del Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació de l’Escola d’Enginyeria, amb efectes del dia 1 de juliol de
2019.
Resolució de la rectora, de 26 de juny de 2019, per la qual nomena el senyor Xavier Verge Mestre
coordinador del Grau de Gestió Aeronàutica de l’Escola d’Enginyeria, amb efectes del dia 1 de juny de 2019.
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Resolució per delegació de la rectora, de 13 de juny de 2019, per la qual es nomena la senyora Eva
Montané i Esteva coordinadora del Tercer Curs del Grau de Medicina de la Unitat Docent Germans Trias i Pujol de
la Facultat de Medicina, amb efectes del dia 1 d’abril de 2018.
Resolució per delegació de la rectora, de 13 de juny de 2019, per la qual es nomena el senyor Josep Maria
Ribera Santasusana coordinador del Quart Curs del Grau de Medicina de la Unitat Docent Germans Trias i Pujol de
la Facultat de Medicina, amb efectes del dia 1 d’abril de 2018.
Resolució per delegació de la rectora, de 13 de juny de 2019, per la qual es nomena el senyor David Parés
Martínez coordinador cinquè curs Grau Medicina UD. Germans Trias i Pujol de la Facultat de Medicina, amb efectes
del dia 1 de setembre de 2018.
Resolució per delegació de la rectora, de 13 de juny de 2019, per la qual es nomena el senyor Narcís
Cardoner Álvarez coordinador de Pràctiques IV i V de Medicina – UD Parc Taulí de la Facultat de Medicina, amb
efectes del dia 1 de setembre de 2018.
Resolució per delegació de la rectora, de 13 de juny de 2019, per la qual es nomena el senyor Francesc
Xavier Castells Oliveres coordinador del Màster en Salut Pública de la Facultat de Medicina, amb efectes del dia 2
de gener de 2018.
Resolució per delegació de la rectora, de 13 de juny de 2019, per la qual es nomena la senyora Purificación
Escobar coordinadora de Segon Curs del Grau en Infermeria de la Facultat de Medicina, amb efectes del dia 1 de
setembre de 2018.
Resolució per delegació de la rectora, de 13 de juny de 2019, per la qual es nomena la senyora Maria Feijoo
Cid coordinadora de Tercer Curs del Grau en Infermeria de la Facultat de Medicina, amb efectes del dia 1 de gener
de 2019.
Resolució per delegació de la rectora, de 13 de juny de 2019, per la qual es nomena el senyor Josep Antoni
Montiel Dacosta coordinador de Sisè Curs del Grau en Medicina a la UD Sant Pau de la Facultat de Medicina, amb
efectes del dia 1 de setembre de 2018.
Resolució per delegació de la rectora, de 13 de juny de 2019, per la qual es nomena el senyor Josep Antoni
Montiel Dacosta coordinador de Pràctiques IV-V del Grau en Medicina a la UD Sant Pau de la Facultat de Medicina,
amb efectes del dia 1 de setembre de 2018.
Resolució per delegació de la rectora, de 19 de juny de 2019, per la qual es nomena el senyor Hesham AbuSharar sotscoordinador del Grau en Traducció i Interpretació - Idioma i Traducció C - Àrab de la Facultat de
Traducció i d'Interpretació, amb efectes del dia 16 de maig de 2019.
Resolució per delegació de la rectora, de 19 de juny de 2019, per la qual es nomena la senyora Marta Arumí
Ribas sotscoordinadora del Grau en Traducció i Interpretació - Interpretació de la Facultat de Traducció i
d'Interpretació, amb efectes del dia 16 de maig de 2019.
Resolució per delegació de la rectora, de 19 de juny de 2019, per la qual es nomena la senyora Montserrat
Bacardí Tomàs sotscoordinadora del Grau en Traducció i Interpretació - Teòriques de la Facultat de Traducció i
d'Interpretació, amb efectes del dia 16 de maig de 2019.
Resolució per delegació de la rectora, de 19 de juny de 2019, per la qual es nomena la senyora Helena
Casas Tost sotscoordinadora del Grau en Traducció i Interpretació - Idioma i Traducció C - Xinès de la Facultat de
Traducció i d'Interpretació, amb efectes del dia 16 de maig de 2019.
Resolució per delegació de la rectora, de 19 de juny de 2019, per la qual es nomena la senyora Àngels
Catena Rodulfo sotscoordinadora del Grau en Traducció i Interpretació - Idioma i Traducció C - Francès de la
Facultat de Traducció i d'Interpretació, amb efectes del dia 16 de maig de 2019.
Resolució per delegació de la rectora, de 19 de juny de 2019, per la qual es nomena la senyora Cecilia
Debergh sotscoordinadora del Grau en Traducció i Interpretació - Idioma B - Francès de la Facultat de Traducció i
d'Interpretació, amb efectes del dia 16 de maig de 2019.
Resolució per delegació de la rectora, de 19 de juny de 2019, per la qual es nomena el senyor Miquel Edo
Julià sotscoordinador del Grau en Traducció i Interpretació - Pràctiques i Treball de Fi de Grau de la Facultat de
Traducció i d'Interpretació, amb efectes del dia 16 de maig de 2019.
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Resolució per delegació de la rectora, de 19 de juny de 2019, per la qual es nomena la senyora Anabel
Galán Mañas sotscoordinadora del Grau en Traducció i Interpretació - Traducció Directa de la Facultat de Traducció
i d'Interpretació, amb efectes del dia 16 de maig de 2019.
Resolució per delegació de la rectora, de 19 de juny de 2019, per la qual es nomena la senyora Fiona Kelso
sotscoordinadora del Grau en Traducció i Interpretació - Traducció Inversa de la Facultat de Traducció i
d'Interpretació, amb efectes del dia 16 de maig de 2019.
Resolució per delegació de la rectora, de 19 de juny de 2019, per la qual es nomena el senyor Roland Keith
Pearson sotscoordinador del Grau en Traducció i Interpretació - Idioma B - Anglès de la Facultat de Traducció i
d'Interpretació, amb efectes del dia 16 de maig de 2019.
Resolució per delegació de la rectora, de 19 de juny de 2019, per la qual es nomena el senyor Ramón Piqué
Huerta sotscoordinador del Grau en Traducció i Interpretació - Informàtica, Terminologia i Documentació de la
Facultat de Traducció i d'Interpretació, amb efectes del dia 16 de maig de 2019.
Resolució per delegació de la rectora, de 19 de juny de 2019, per la qual es nomena el senyor Antonio Ríos
Mestre sotscoordinador del Grau en Traducció i Interpretació - Llengua A - Castellà de la Facultat de Traducció i
d'Interpretació, amb efectes del dia 16 de maig de 2019.
Resolució per delegació de la rectora, de 19 de juny de 2019, per la qual es nomena la senyora Maria
Guadalupe Romero Ramos sotscoordinadora del Grau en Traducció i Interpretació - Idioma i Traducció C - Italià de
la Facultat de Traducció i d'Interpretació, amb efectes del dia 16 de maig de 2019.
Resolució per delegació de la rectora, de 19 de juny de 2019, per la qual es nomena la senyora Olga Torres
Hostench sotscoordinadora del Grau en Traducció i Interpretació - Traducció Especialitzada de la Facultat de
Traducció i d'Interpretació, amb efectes del dia 16 de maig de 2019.
Resolució per delegació de la rectora, de 19 de juny de 2019, per la qual es nomena el senyor Xavier
Villalba Nicolás sotscoordinador del Grau en Traducció i Interpretació - Llengua A - Català de la Facultat de
Traducció i d'Interpretació, amb efectes del dia 16 de maig de 2019.
Resolució per delegació de la rectora, de 19 de juny de 2019, per la qual es nomena la senyora Helena
Casas Tost coordinadora de Relacions amb l'Institut Confuci de la Facultat de Traducció i d'Interpretació, amb
efectes del dia 16 de maig de 2019.
Resolució per delegació de la rectora, de 19 de juny de 2019, per la qual es nomena la senyora Anabel
Galán Mañas coordinadora del Projecte Empresa de la Facultat de Traducció i d'Interpretació, amb efectes del dia
16 de maig de 2019.
Resolució per delegació de la rectora, de 19 de juny de 2019, per la qual es nomena la senyora Maria
Guadalupe Romero Ramos coordinadora de Gènere de la Facultat de Traducció i d'Interpretació, amb efectes del
dia 16 de maig de 2019.
Resolució per delegació de la rectora, de 19 de juny de 2019, per la qual es nomena la senyora María Pilar
Sánchez-Gijón coordinadora del Màster universitari en Tradumàtica: Tecnologies de la Traducció de la Facultat de
Traducció i d'Interpretació, amb efectes del dia 16 de maig de 2019.
Resolució per delegació de la rectora, de 19 de juny de 2019, per la qual es nomena la senyora Maria
Guiomar Stampa García-Ormaechea coordinadora del Servei d'Interpretació de la Facultat de Traducció i
d'Interpretació, amb efectes del dia 16 de maig de 2019.
Resolució per delegació de la rectora, de 19 de juny de 2019, per la qual es nomena la senyora Olga Torres
Hostench coordinadora de Treball Final de Màster en Empresa de la Facultat de Traducció i d'Interpretació, amb
efectes del dia 16 de maig de 2019.
Resolució per delegació de la rectora, de 19 de juny de 2019, per la qual es nomena el senyor Jonathan
George Walker coordinador d'Intercanvis amb el Regne Unit, Irlanda, Canadà i EUA de la Facultat de Traducció i
d'Interpretació, amb efectes del dia 16 de maig de 2019.
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Resolució per delegació de la rectora, de 20 de juny de 2019, per la qual es nomena el senyor Indalecio
Morán Chorro coordinador de Cinquè Curs del Grau en Medicina a la UD Sant Pau de la Facultat de Medicina, amb
efectes del dia 1 de setembre de 2018.
Resolució per delegació de la rectora, de 20 de juny de 2019, per la qual es nomena el senyor Guillem Rico
Camps coordinador del Màster en Ciència Política / Political Science de la Facultat de Ciències Polítiques i de
Sociologia, amb efectes del dia 15 de setembre de 2018.
Resolució per delegació de la rectora, de 27 de juny de 2019, per la qual es nomena la senyora Glòria
Estapé Dubreuil coordinadora de Pràctiques del Grau d’Empresa i Tecnologia de la Facultat d’Economia i Empresa,
amb efectes del dia 1 de juny de 2019.

IV.2.2. Cessaments
Resolució de la rectora, de 5 de juny de 2019, per la qual el senyor Miquel Edo Julià cessa com a vicedegà de
Treball Final de Grau, Pràctiques i Professionalització de la Facultat de Traducció i d’Interpretació, amb efectes 15
de maig de 2019.
Resolució de la rectora, de 5 de juny de 2019, per la qual la senyora Judit Fontcuberta Famadas cessa com a
secretària acadèmica i vicedegana d’Extensió Universitària de la Facultat de Traducció i d’Interpretació, amb
efectes 21 de maig de 2019.
Resolució de la rectora, de 5 de juny de 2019, per la qual la senyora Anna Gil-Bardají cessa com a
coordinadora d’Alumnat, Promoció i Comunicació de la Facultat de Traducció i d’Interpretació, amb efectes 15 de
maig de 2019.
Resolució de la rectora, de 5 de juny de 2019, per la qual la senyora Maria del Mar Griera Llonch cessa com a
vicedegana de Treball Final de Grau i Professionalització de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia, amb
efectes 31 de març de 2019.
Resolució de la rectora, de 5 de juny de 2019, per la qual el senyor Salvador Navarro Soto cessa com a
vicedegà del Grau de Medicina de la Facultat de Medicina, amb efectes 30 d’abril de 2019.
Resolució de la rectora, de 12 de juny de 2019, per la qual la senyora Mercedes Elizabeth Narciso Farias
cessa com a coordinadora del Grau en Gestió Aeronàutica de l’Escola d’Enginyeria, amb efectes 31 de maig de
2019.
Resolució de la rectora, de 26 de juny de 2019, per la qual el senyor Daniel Franco Puntes cessa com a
director de l’Escola d’Enginyeria, amb efectes 30 de juny de 2019.
Resolució de la rectora, de 26 de juny de 2019, per la qual el senyor Antonio Miguel Espinosa Morales cessa
com a sotsdirector territorial i de Promoció, Comunicació i de Relacions amb Entitats de l’Escola d’Enginyeria, amb
efectes 30 de juny de 2019.
Resolució de la rectora, de 26 de juny de 2019, per la qual el senyor Xavier Font Segura cessa com a
sotsdirector d’Afers Acadèmics de l’Escola d’Enginyeria, amb efectes 30 de juny de 2019.
Resolució de la rectora, de 26 de juny de 2019, per la qual el senyor José Antonio López Salcedo cessa com a
coordinador del Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació de l’Escola d’Enginyeria, amb efectes 30 de
juny de 2019.
Resolució de la rectora, de 26 de juny de 2019, per la qual el senyor José López Vicario cessa com a
coordinador del Màster d’Enginyeria de Telecomunicacions de l’Escola d’Enginyeria, amb efectes 30 de juny de
2019.
Resolució de la rectora, de 26 de juny de 2019, per la qual el senyor Gonzalo Seco Granados cessa com a
sotsdirector d’Infraestructura i Economia de l’Escola d’Enginyeria, amb efectes 30 de juny de 2019.
Resolució per delegació de la rectora, de 13 de juny de 2019, per la qual el senyor Manel Monreal Bosch
cessa com a coordinador del Quart Curs del Grau de Medicina de la Unitat Docent Germans Trias i Pujol de la
Facultat de Medicina, amb efectes 31 de març de 2018.
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Resolució per delegació de la rectora, de 13 de juny de 2019, per la qual el senyor Robert Muga Bustamante
cessa com a coordinador del Tercer Curs del Grau de Medicina de la Unitat Docent Germans Trias i Pujol de la
Facultat de Medicina, amb efectes 31 de març de 2018.
Resolució per delegació de la rectora, de 13 de juny de 2019, per la qual el senyor Carlos Rodrigo Gonzalo
de Liria cessa com a coordinador del Cinquè Curs del Grau de Medicina de la Unitat Docent Germans Trias i Pujol
de la Facultat de Medicina, amb efectes 31 de març de 2018.
Resolució per delegació de la rectora, de 13 de juny de 2019, per la qual el senyor Salvador Benito Vales
cessa com a coordinador de Pràctiques del Grau en Medicina – UD Sant Pau de la Facultat de Medicina, amb
efectes 31 d’agost de 2018.
Resolució per delegació de la rectora, de 13 de juny de 2019, per la qual el senyor Salvador Benito Vales
cessa com a coordinador del 6è curs de Medicina – UD Sant Pau de la Facultat de Medicina, amb efectes 31
d’agost de 2018.
Resolució per delegació de la rectora, de 13 de juny de 2019, per la qual la senyora Rafaela Blanco Sánchez
cessa com a coordinadora de Primer Curs del Grau en Infermeria de la Facultat de Medicina, amb efectes 30
d’agost de 2018.
Resolució per delegació de la rectora, de 13 de juny de 2019, per la qual la senyora Montserrat Bolaño
Fonts cessa com a coordinadora d’Intercanvis de Fisioteràpia de la Facultat de Medicina, amb efectes 31 d’agost de
2018.
Resolució per delegació de la rectora, de 13 de juny de 2019, per la qual la senyora Gloria Maria Fraga
Rodríguez cessa com a coordinadora del 5è curs de Medicina – UD Sant Pau de la Facultat de Medicina, amb
efectes 31 d’agost de 2018.
Resolució per delegació de la rectora, de 13 de juny de 2019, per la qual el senyor Juan Manuel Leyva Moral
cessa com a coordinador de Segon Curs del Grau en Infermeria de la Facultat de Medicina, amb efectes 30 d’agost
de 2018.
Resolució per delegació de la rectora, de 13 de juny de 2019, per la qual la senyora Caridad Pontes García
cessa com a coordinadora de Pràctiques IV i V de Medicina – UD Parc Taulí de la Facultat de Medicina, amb efectes
31 d’agost de 2018.
Resolució per delegació de la rectora, de 13 de juny de 2019, per la qual la senyora Maria Teresa Puig
Reixach cessa com a coordinadora del Màster en Salut Pública de la Facultat de Medicina, amb efectes 1 de gener
de 2018.
Resolució per delegació de la rectora, de 13 de juny de 2019, per la qual el senyor Manuel Quintanilla
Martínez cessa com a coordinador de Tercer Curs del Grau en Infermeria de la Facultat de Medicina, amb efectes
31 de desembre de 2018.
Resolució per delegació de la rectora, de 19 de juny de 2019, per la qual la senyora Mercè Altimir Losada
cessa com a responsable de Suport als Alumnes d’Àsia Oriental de la Facultat de Traducció i d’Interpretació, amb
efectes 15 de maig de 2019.
Resolució per delegació de la rectora, de 19 de juny de 2019, per la qual la senyora Helena Casas Tost
cessa com a responsable de Relacions amb la Fundació Institut Confuci de la Facultat de Traducció i
d’Interpretació, amb efectes 15 de maig de 2019.
Resolució per delegació de la rectora, de 19 de juny de 2019, per la qual el senyor Adrià Martín Mor cessa
com a coordinador del Màster universitari en Tradumàtica: Tecnologies de la Traducció de la Facultat de Traducció
i d’Interpretació, amb efectes 15 de maig de 2019.
Resolució per delegació de la rectora, de 19 de juny de 2019, per la qual el senyor Roland Keith Pearson
cessa com a coordinador d’Intercanvis amb el Regne Unit, Canadà i EUA de la Facultat de Traducció i
d’Interpretació, amb efectes 15 de maig de 2019.
Resolució per delegació de la rectora, de 19 de juny de 2019, per la qual la senyora Guiomar Stampa
García-Ormaechea cessa com a responsable del Servei d’Interpretació de la Facultat de Traducció i d’Interpretació,
amb efectes 15 de maig de 2019.
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Resolució per delegació de la rectora, de 20 de juny de 2019, per la qual la senyora Eva Anduiza Perea
cessa com a coordinadora del Màster en Political Science de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia, amb
efectes 14 de setembre de 2018.
Resolució per delegació de la rectora, de 26 de juny de 2019, per la qual la senyora Maria Rosa Rovira Val
cessa com a coordinadora d’Estudis del Màster Jemes-Erasmus Mundus en Estudis Ambientals: Ciutat i
Sostenibilitat de la Facultat de Ciències, amb efectes 10 de febrer de 2019.
Resolució per delegació de la rectora, de 27 de juny de 2019, per la qual el senyor Xavier Verge Mestre
cessa com a coordinador de Pràctiques del Grau d’Empresa i Tecnologia de la Facultat d’Economia i Empresa, amb
efectes 31 de maig de 2019.

IV.3. Departaments
[tornar a l’índex]

IV.3.1. Nomenaments
Resolució de la rectora, de 5 de juny de 2019, per la qual nomena el senyor Eduardo Carrero Santamaria
coordinador del Programa de Doctorat en Història de l’Art i Musicologia del Departament d’Art i de Musicologia,
amb efectes del dia 1 de juny de 2019.
Resolució de la rectora, de 12 de juny de 2019, per la qual nomena el senyor Xavier Serra Aracil coordinador
del Programa de Doctorat en Cirurgia i Ciències Morfològiques del Departament de Cirurgia, amb efectes del dia 1
de juny de 2019.
Resolució de la rectora, de 14 de juny de 2019, per la qual nomena el senyor Eloy Espin Basany secretari del
Departament de Cirurgia, amb efectes del dia 1 de juny de 2019.
Resolució de la rectora, de 14 de juny de 2019, per la qual nomena el senyor Joan Francesc Julián Ibáñez
coordinador de la unitat departamental Germans Trias i Pujol del Departament de Cirurgia, amb efectes del dia 1
de juny de 2019.

IV.3.2. Cessaments
Resolució de la rectora, de 5 de juny de 2019, per la qual el senyor Joan Maria Minguet Batllori cessa com a
coordinador del Programa de Doctorat en Història de l’Art i Musicologia del Departament d’Art i de Musicologia,
amb efectes 31 de maig de 2019.
Resolució de la rectora, de 12 de juny de 2019, per la qual el senyor Joan Francesc Julián Ibáñez cessa com a
secretari del Departament de Cirurgia, amb efectes 31 de maig de 2019.
Resolució de la rectora, de 12 de juny de 2019, per la qual el senyor Juan Morote Robles cessa com a
coordinador del Doctorat en Cirurgia i Ciències Morfològiques del Departament de Cirurgia, amb efectes 31 de
maig de 2019.
Resolució de la rectora, de 26 de juny de 2019, per la qual el senyor Daniel Vallès Muñío cessa com a
coordinador de Recerca i de Comunicació del Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques, amb
efectes 30 de juny de 2019.
Resolució per delegació de la rectora, de 5 de juny de 2019, per la qual el senyor David Urbano Pulido cessa
com a coordinador de Doctorat en Creació i Gestió d’Empreses (IDEM) del Departament d’Empresa, amb efectes
31 de març de 2019.
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IV.4. Centres d’Estudis i de Recerca (CER)
[tornar a l’índex]

IV.4.1. Nomenaments
Resolució de la rectora, de 14 de juny de 2019, per la qual nomena la senyora Helena Kirchner Granell
directora del Centre d’Estudis del Patrimoni Arqueològic (CEPArq).

IV.4.2. Cessaments
Resolució de la rectora, de 14 de juny de 2019, per la qual el senyor Rafel Mora Torcal cessa com a director
del Centre d’Estudis del Patrimoni Arqueològic (CEPArq).

IV.5. Representació en altres institucions
[tornar a l’índex]

IV.5.1. Nomenaments
Resolució de la rectora, d11 de juny de 2019, per la qual nomena el senyor Vicente Plaza Moral director de la
Càtedra INSPIRA, amb efectes del dia 23 de maig de 2019.
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Convocatòries
i resolucions de places

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

V.1.1. Resolucions
Resolució de la rectora, de 3 de juny 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/19/366
1
Agregat o agregada
Història contemporània
Història Moderna i Contemporània
Història contemporània universal; l’època de
l’imperialisme
El movement comunista a la primera meitat del segle
XX
Josep Puigsech Farràs

Resolució de la rectora i el director gerent de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, de 4 de juny de
2019, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de professorat agregat en règim laboral, per ocupar un
plaça assistencial, segons es detalla (DOGC núm. 7904, de 26 de juny de 2019):
Referència:
Nombre de places:
Categoria:
Departament al qual està
adscrita:
Àrea de coneixement:
Especialitat:
Perfil docent:
Perfil investigador:
Destí:
Adjudicació:

AL/19/385
1
Agregat o agregada
Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d’Immunologia
Immunologia
Immunologia
Immunologia i immunopatologia
Immunodeficiències
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Oscar de la Calle Martín

Resolució de la rectora, de 5 de juny 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. 7907, d’1 de juliol de 2019):
Referència:
Nombre de places:
Categoria:
Àrea de coneixement o
especialitat:
Departament al qual està
adscrita:
Perfil docent:
Perfil investigador:
Adjudicació:

AL/19/371
1
Agregat o agregada
Didàctica i organització escolar
Pedagogia Aplicada
L’organització i els grups
Pràctiques educatives fonamentades en l’evidència
Georgeta Ion
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Resolució de la rectora, de 6 de juny 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. 7907, d’1 de juliol de 2019):
Referència:
Nombre de places:
Categoria:
Àrea de coneixement o
especialitat:
Departament al qual està
adscrita:
Perfil docent:
Perfil investigador:
Adjudicació:

AL/19/382
1
Agregat o agregada
Genètica
Genètica i Microbiologia
Mutagènesi
Toxicologia genética
Alba Hernández Bonilla

Resolució de la rectora, de 7 de juny 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. 7907, d’1 de juliol de 2019):
Referència:
Nombre de places:
Categoria:
Àrea de coneixement o
especialitat:
Departament al qual està
adscrita:
Perfil docent:
Perfil investigador:
Adjudicació:

AL/19/381
1
Agregat o agregada
Toxicologia
Farmacologia, Terapèutica i Toxicologia
Toxicologia dels Aliments
Factors biòtics i abiòtics en la producció de fitotoxines
Eva Castells Caballé

Resolució de la rectora, de 10 de juny 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. 7907, d’1 de juliol de 2019):
Referència:
Nombre de places:
Categoria:
Àrea de coneixement o
especialitat:
Departament al qual està
adscrita:
Perfil docent:
Perfil investigador:
Adjudicació:

AL/19/355
1
Agregat o agregada
Història Contemporània
Història Moderna i Contemporània
Història contemporània d’Espanya de la monarquia a la
república
Catalanisme i espanyolisme al segle XX
Arnau González Vilalta

Resolució de la rectora, de 10 de juny 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. 7907, d’1 de juliol de 2019):
Referència:
Nombre de places:
Categoria:
Àrea de coneixement o
especialitat:
Departament al qual està
adscrita:
Perfil docent:
Perfil investigador:
Adjudicació:

AL/19/354
1
Agregat o agregada
Estudis d’Àsia Oriental
Traducció i d’Interpretació i d’Estudis de l’Àsia Oriental
Societat de l’Àsia Oriental
Antropologia del Japó: identitat cultural i discursos
representacionals
Blai Guarné Cabello
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Resolució de la rectora, d’11 de juny 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. 7908, de 2 de juliol de 2019):
Referència:
Nombre de places:
Categoria:
Àrea de coneixement o
especialitat:
Departament al qual està
adscrita:
Perfil docent:
Perfil investigador:
Adjudicació:

AL/19/370
1
Agregat o agregada
Botànica
Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia
Botànica
Taxonomia, evolució i biogeografía de plantes
vasculars
Mercè Galbany Casals

Resolució de la rectora, de 12 de juny 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. 7908, de 2 de juliol de 2019):
Referència:
Nombre de places:
Categoria:
Àrea de coneixement o
especialitat:
Departament al qual està
adscrita:
Perfil docent:
Perfil investigador:
Adjudicació:

AL/19/383
1
Agregat o agregada
Física Aplicada
Física
Física en la nanoescala
Nanocalorimetria; transport tèrmic i termoelectricitat
en materials de baixa dimensionalitat
Aitor Lopeandia Fernández

Resolució de la rectora, de 13 de juny de 2019, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de
professorat lector/a / Tenure-eligible lecturer en el mar del Pla Serra Húnter, segons es detalla (DOGC núm. 7908,
de 2 de juliol de 2019):
Referència:
Nombre de places:
Categoria:
Departament:
Àmbit de coneixement:
Adjudicació:

UAB-LE-608
1
Lector/a / Tenure-eligible lecturer
Ciència Política i Dret Públic
Ciència Política i de l’Administració
Ixchel Pérez Duran

Resolució de la rectora, de 13 de juny 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. 7908, de 2 de juliol de 2019):
Referència:
Nombre de places:
Categoria:
Àrea de coneixement o
especialitat:
Departament al qual està
adscrita:
Perfil docent:
Perfil investigador:
Adjudicació:

AL/19/374
1
Agregat o agregada
Física Aplicada
Física
Física en la nanoescala
Nanocalorimetria; propietats tèrmiques i estabilitat de
sistemes desordenats en cap fina
Marta González Silveira

Resolució de la rectora i el director gerent de de la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la
Santa Creu i Sant Pau, de 21 de juny de 2019, per la qual es nomena al senyor Enric Álvarez Martínez
catedràtic d’Universitat, del Departament de Psiquiatria i Medicina Legal, a l’àrea de coneixement de Psiquiatria, de
l’especialitat de Psiquiatria, amb destinació a l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (BOE núm. 170, de 17 de juliol
de 2019).
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Resolució de la rectora, de 21 de juny 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. 7913, de 9 de juliol de 2019):
Referència:
AL/19/359
Nombre de places:
1
Categoria:
Agregat o agregada
Àrea de coneixement o
Sociologia
especialitat:
Departament al qual està
Sociologia
adscrita:
Perfil docent:
Sociologia de l’educació
Perfil investigador:
Educació i desigualtats
Adjudicació:
Ainhoa Flecha Fernández de Sanmamed
Resolució de la rectora, de 26 de juny 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. 7913, de 9 de juliol de 2019):
Referència:
Nombre de places:
Categoria:
Àrea de coneixement o
especialitat:
Departament al qual està
adscrita:
Perfil docent:
Perfil investigador:
Adjudicació:

AL/19/360
1
Agregat o agregada
Sociologia
Sociologia
Sociologia del treball i relacions laborals
Relacions laborals
Óscar Molina Romo

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

V.2.1. Convocatòries
Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, d’11 de
juny de 2019, per la qual es convoca concurs específic per a la provisió d’una plaça de gestor/a a l’Àrea d’Afers
Acadèmics, segons es detalla:
CODI
F01155

CATEGORIA
A2 24.1

DENOMINACIÓ
Gestor/a

DESTINACIÓ
Unitat Tècnica de Processos Acadèmics – Àrea
d’Afers Acadèmics

HORARI
09:00 – 17:30

Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora d’11 de juny de 2019, per la qual es convoca concurs de lliure designació per a la provisió de la plaça
de director/a de Servei de Biblioteques, segons es detalla:
CODI
F01307

CATEGORIA
A1 28.1

DENOMINACIÓ
Director/ a de Servei

DESTINACIÓ
Servei de Biblioteques

HORARI
Dedicació especial

Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 21 de
juny de 2019, per la qual es convoca concurs específic per a la provisió de 65 places d’administratiu/iva, segons
es detalla:
Àmbit acadèmic:
CODI
F01559

CATEGORIA
C1 18.1

F01707

C1 18.1

F01717

C1 18.1

DESTINACIÓ
Gestió Acadèmica – Administració de Ciències de la Comunicació
Gestió Acadèmica de Ciències de l’Educació – Administració de
Ciències de l’Educació i de Traducció i Interpretació
Gestió Acadèmica de Ciències de l’Educació – Administració de
Ciències de l’Educació i de Traducció i Interpretació

HORARI
09:00 – 17:30
09:00 – 17:30
09:00 – 17:30
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F01719

C1 18.1

F01483

C1 18.1

F01475

C1 18.1

F01425
F01785
F04249
F07021

C1
C1
C1
C1

F00457

C1 18.1s

F01681

C1 18.1s

F01685

C1 18.1s

F03101

C1 18.1s

F04753

C1 18.1s

F05029
F05395

C1 18.1
C1 18.1

F04835

C1 18.1

18.1
18.1
18.1
18.1
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Gestió Acadèmica de Ciències de l’Educació – Administració de
Ciències de l’Educació i de Traducció i Interpretació
Gestió Acadèmica de Ciències – Administració de Ciències i de
Biociències
Gestió Acadèmica de Ciències – Administració de Ciències i de
Biociències
Gestió Acadèmica – Administració de Medicina
Gestió Acadèmica – Administració de serveis Campus de Sabadell
Equip Administratiu – Àrea d’Afers Acadèmics
Equip administratiu – Unitat de Planificació i Programació Docent
Gestió Acadèmica i de Serveis de Traducció i Interpretació –
Administració de Ciències de l’Educació i de Traducció i
Interpretació
Gestió Acadèmica i de Serveis de Traducció i Interpretació –
Administració de Ciències de l’Educació i de Traducció i
Interpretació
Gestió Acadèmica i de Serveis de Traducció i Interpretació –
Administració de Ciències de l’Educació i de Traducció i
Interpretació
Gestió Acadèmica i de Serveis de Traducció i Interpretació –
Administració de Ciències de l’Educació i de Traducció i
Interpretació
Gestió Acadèmica i de Serveis de l’Escola d’Enginyeria –
Administració de l’Escola d’Enginyeria
Unitat d’Atenció a l’Usuari – Escola de Postgrau
Unitat d’Atenció a l’Usuari – Escola de Postgrau
Unitat de Gestió de la Programació i la Qualitat Docent – Escola de
Postgrau

08:00 – 15:30
09:00 – 17:30
13:30 – 21:00
09:00
09:00
09:00
09:00

–
–
–
–

17:30
17:30
17:30
17:30

08:00 – 15:30
08:00 – 15:30
09:00 -17:30
13:30 – 21:00
14:30 – 22:00
13:30 – 21:00
09:00 – 17:30
09:00 – 17:30

(Complement “s”: complement de polivalència –tasques de suport logístic-)
Àmbit Econòmic:
CODI

CATEGORIA

F04837

C1 18.1

F01781
F01099

C1 18.1
C1 18.1

DESTINACIÓ
Gestió Econòmica- Administració de Ciències de l’Educació i de
Traducció i Interpretació
Gestió Econòmica – Administració de Serveis Campus de Sabadell
Equip administratiu – Àrea d’Economia i Finances

HORARI
09:00 – 17:30
09:00 – 17:30
09:00 – 17:30

Biblioteques:
CODI

CATEGORIA

F02159

C1 18.1

F02669

C1 18.1

F02253

C1 18.1

F02477

C1 18.1

F00187

C1 18.1

DESTINACIÓ
Biblioteca d’Humanitats i Cartoteca General (sala de revistes) –
Administració de Lletres i Psicologia
Biblioteca d’Humanitats i Cartoteca General (sala de revistes) –
Administració de Lletres i Psicologia
Biblioteca de Ciències Socials – Administració de Dret i Ciències
Polítiques i Sociologia
Biblioteca de Ciències Socials – Administració de Dret i Ciències
Polítiques i Sociologia
Unitat Tècnica i de Projectes – Serveis de Biblioteques

HORARI
14:00 – 21:30
08:00 – 15:30
14:00 – 21:30
13:30 – 21:00
13:30 – 21:00

Departaments:
CODI

CATEGORIA

F03409

C1 18.1

F01925

C1 18.1

F01901

C1 18.1

DESTINACIÓ
Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències
Experimentals – Administració de Ciències de l’Educació i de
Traducció i Interpretació
Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d’Ecologia –
Administració de Ciències i de Biociències
Departament de Física – Administració de Ciències i de Biociències

HORARI
09:00 – 17:30
09:00 – 17:30
09:00 - 17:30
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F04445

C1 18.1

F01889

C1 18.1

F01893

C1 18.1

F02051

C1 18.1

F02063

C1 18.1

F02067

C1 18.1

F06197

C1 18.1

F02581

C1 18.1

F01981

C1 18.1

F01631
F01951

C1 18.1
C1 18.1

F03459

C1 18.1
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Departament de Física – Administració de Ciències i de Biociències
Departament de Química – Administració de Ciències i de
Biociències
Departament de Química – Administració de Ciències i de
Biociències
Departament de Sociologia – Administració de Dret i de Ciències
Polítiques i Sociologia
Departament de Dret Privat – Administració de Dret i de Ciències
Polítiques i Sociologia
Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques –
Administració de Dret i de Ciències Polítiques i Sociologia
Departament de Psicobiologia i de Metodologia de les Ciències de la
Salut – Administració de Lletres i de Psicologia
UISAD Departament de Filosofia del Dret i Departament de
Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana – Administració de centre
de Lletres i de Psicologia
Departament de Pediatria, d’Obstetrícia i Ginecologia i de Medicina
Preventiva – Administració de Medicina
Suport Departamental – Administració de Veterinària
Departament d’Empresa – Administració d’Economia i Empresa
Suport Departamental – Administració de Serveis Campus de
Sabadell

09:00 – 17:30

DESTINACIÓ
Unitat Docent Parc Salut Mar- Administració de Medicina

HORARI
13:30 – 21:00

09:00 – 17:30
09:00 – 17:30
09:00 – 17:30
09:00 – 17:30
09:00 – 17:30
09:00 – 17:30
09:00 – 17:30
09:00 – 17:30
09:00 – 17:30
09:00 – 17:30
09:00 – 17:30

Unitats Docents:
CODI
F01757

CATEGORIA
C1 18.1s

(Complement “s”: complement de polivalència –tasques de suport logístic-)
Instituts:
CODI

CATEGORIA

F08093

C1 18.1

F08095

C1 18.1

F08199

C1 18.1

F02077

C1 18.1

F08087

C1 18.1

F08089

C1 18.1

F08079
F08081
F08083
F08085
F02095

C1
C1
C1
C1
C1

18.1
18.1
18.1
18.1
18.1

DESTINACIÓ
Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) – Administració
de Ciències i de Biociències
Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) – Administració
de Ciències i de Biociències
Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) – Administració
de Ciències i de Biociències
Institut de Biotecnologia i de Biomedicina “Vicent Villar Palasí”
(IBB) – Administració de Medicina
Institut de Biotecnologia i de Biomedicina “Vicent Villar Palasí”
(IBB) – Administració de Medicina
Institut de Biotecnologia i de Biomedicina “Vicent Villar Palasí”
(IBB) – Administració de Medicina
Institut de Neurociències (INc) – Administració de Medicina
Institut de Neurociències (INc) – Administració de Medicina
Institut de Neurociències (INc) – Administració de Medicina
Institut de Neurociències (INc) – Administració de Medicina
Equip Administratiu – Institut de Ciències de l’Educació (ICE)

HORARI
09:00 – 17:30
09:00 – 17:30
09:00 – 17:30
09:00 – 17:30
09:00 – 17:30
09:00 – 17:30
09:00
09:00
09:00
09:00
09:00

–
–
–
–
–

17:30
17:30
17:30
17:30
17:30

Suport administratiu altres àmbits:
CODI
F02281

CATEGORIA
C1 18.1

F02637

C1 18.1

F02849

C1 18.1

F01819
F01461

C1 18.1s
C1 18.1

DESTINACIÓ
Unitat d’Administració – Servei de Llengües
Unitat d’Arxiu General i Oficina d’Assistència en Matèria de Registre
– Oficina de Gestió de la Informació i Documentació
Unitat d’Arxiu General i Oficina d’Assistència en Matèria de Registre
– Oficina de Gestió de la Informació i Documentació
Unitat d’Administració d’Atenció a l’Usuari – Servei d’Activitat Física
Gabinet de Suport a la Gerència i al Síndic de Greuges – Gerència

HORARI
08:00 – 15:30
09:00 – 17:30
09:00 – 17:30
13:30 – 21:00
09:00 – 17:30
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F01293

C1 18.1

F04597
F01291
F01349
F04829

C1
C1
C1
C1

F05321

C1 18.1

F02847

C1 18.1

18.1
18.1
18.1
18.1
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Equip de suport transversal – Àrea de Serveis logístics i
d’Administració
Serveis a la Comunitat - Àrea de Serveis Logístics i d’Administració
Direcció – Direcció d’Arquitectura i Logística
Equip administratiu – Gabinet Jurídic
Unitat de Gestió de Dades – Àrea de Gestió de la Recerca
Unitat de Relacions Laborals i Gestió de Personal – Àrea de
Personal d’Administració i Serveis
Unitat de Suport a la Direcció i Punt d’Informació – Escola de
Postgrau

09:00 – 17:30
09:00
09:00
09:00
09:00

–
–
–
–

17:30
17:30
17:30
17:30

09:00 – 17:30
09:00 – 17:30

(Complement “s”: complement de polivalència –tasques de suport logístic-)
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 26
de juny de 2019, per la qual s’anuncia que, per tal de cobrir provisionalment 1 plaça del subgrup A2, s’obre un
termini de per tal que les persones interessades presentin la seva sol·licitud, les característiques de la qual es
detallen tot seguit:
CODI

CATEGORIA

DENOMINACIÓ

F06727

A2 22.2

Gestor/a de qualitat

UNITAT FUNCIONAL
Oficina de Qualitat Docent – Administració
de Centre de Ciències de l’Educació i de
Traducció i Interpretació

HORARI (teòric)
09:00 – 17:30

Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 26
de juny de 2019, per la qual s’anuncia que, per tal de cobrir provisionalment 1 plaça del subgrup A1, s’obre un
termini per tal que les persones interessades presentin la seva sol·licitud, les característiques de la qual es
detallen tot seguit:
CODI

CATEGORIA

F04417

A1 26

DENOMINACIÓ
Secretari/ària
tècnic/a

UNITAT FUNCIONAL

HORARI (teòric)

Administració – Escola de Postgrau

09:00 – 17:30

V.2.2. Resolucions
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 8 de maig de 2019, per la qual es corregeix errada en el text de la resolució de 23 d’abril per la qual
s’adapta el nomenament de a senyora Emilia Pagés Buisán, funcionària de l’escala administrativa, que ocupa la
plaça F02469 d’administrativa, la qual passa a estar adscrita a l’Observatori per a la Igualtat de l’Administració de
Serveis i Projectes Específics, en horari de 14:00 a 21:30, i amb efectes del dia 1 d’abril de 2019, segons es
detalla:
On diu:
Ha de dir:

passa a estar adscrita a l’Observatori per a la Igualtat de l’Administració de Serveis i
Projectes Específics, en horari de 14:00 a 21:30 hores
Passa a estar adscrita a la Direcció de l’Administració de Serveis de Projectes Específics, en
horari de 13:30 a 21:00 hores

Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 3
de juny de 2019, per la qual s’adjudica la plaça de gestor/a d’afers acadèmics (F01709), amb destinació a la
Gestió Acadèmica de Ciències de l’Educació (Administració de Centre de Ciències de l’Educació i de Traducció i
Interpretació), al senyor David Córdoba García.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 6
de juny de 2019, per la qual es resol el concurs públic d’una plaça de tècnic/a mitjà/ana, amb destinació a la
Unitat de Planificació i Programació Docent i s’adjudica la plaça a la senyora Maria Eugènica Parodi Sabatte.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 7 de juny de 2019, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Silvia Bronsoms
Fabrellas, funcionària de l’escala tècnica, per ocupar la plaça F04089 de gestora de projectes, a l’Equip Tècnic de
l’Oficina de Projectes Internacionals.

Butlletí Oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona

BOUAB Núm. 174 - juny / 2019

pàg. 52

Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 7 de juny de 2019, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, al senyor Francesc Poblet Feijoo,
funcionari de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F08075 d’administratiu, al Departament de Física.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 7 de juny de 2019, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Montserrat Llamas
Torres, funcionària de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F08151 d’administrativa, a la Biblioteca
d’Humanitats – 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 7 de juny de 2019, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Carmen Ramírez
Plaza, funcionària de l’escala de gestió, per ocupar la plaça F06741 de gestora a la Unitat de Relacions Laborals –
Àrea de Personal d’Administració i Serveis.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 7 de juny de 2019, per la qual s’encarrega, amb caràcter provisional, les funcions i les
responsabilitats de cap de grup de vigilants, al senyor Juan Antonio Vega Rodríguez, en torn de nit.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 7 de juny de 2019, per la qual s’aplica la retribució de C1.22 més el complement específic del lloc
de treball F02695, per assumir les funcions de coordinació que desenvolupa la senyora María José Vera Gil, amb
destinació a la UISAD del Departament de Filosofia i del Departament de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat
Mitjana.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 7 de juny de 2019, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Gloria Conesa Parras,
funcionària de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F05075, d’administrativa a la Unitat Docent Vall
d’Hebron – Biblioteca de l’Administració de Medicina.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 7 de juny de 2019, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, al senyor David Córdoba García,
funcionari de l’escala de gestió, per ocupar la plaça F01709 de gestor d’afers acadèmics, a la Gestió Acadèmica de
Ciències de l’Educació – Administració de Ciències de l’Educació i de Traducció i d’Interpretació.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 7 de juny de 2019, per la qual es prorroga l’encàrrec de les funcions de la plaça L00609 al senyor
Sergio Morales Rubio, com a responsable de projectes júnior al Servei d’Informàtica (producció de Sistemes i
Comunicacions).
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 7 de juny de 2019, per la qual s’autoritza la reincorporació del senyor Lluis Perarnau Reyes al servei
actiu de l’escala administrativa, a la plaça F02109 de la qual és titular, a l’administració de l’Institut de Ciències de
l’Educació.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 7 de juny de 2019, per la qual s’adscriu en comissió de serveis a la senyora Maria Yolanda Pérez
Moreno, funcionària de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F02621 d’administrativa responsable amb
destinació a la Unitat d’Assessorament i Atenció a l’Usuari – Àrea d’Afers Acadèmics.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 7 de juny de 2019, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, al senyor Jorge Villa Cárdenas,
funcionari de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F03637 d’administratiu responsable del Departament de
Psiquiatria i de Medicina Legal.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 7 de juny de 2019, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, al senyor Rafael Arroyo Arévalo,
funcionari de l’escala de gestió, per ocupar la plaça F02467 de gestor departamental al Departament de Psiquiatria
i de Medicina Legal.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 7 de juny de 2019, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, al senyor Fernando Ramírez Plaza,
funcionari de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F01829, d’administratiu de l’Administració Servei
d'Activitat Física.
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Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 7 de juny de 2019, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora M. Àngels Giménez
Monteys, funcionària de l’escala escala administrativa, per ocupar la plaça F02619 d’administrativa responsable al
Departament de Periodisme i 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 7 de juny de 2019, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Ester Hernández
Salgado, funcionària de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F03411 d’administrativa del Departament de
Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 7 de juny de 2019, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Rosa Maria Canalda
Romo, funcionària de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F08115 d’administrativa a la Unitat Docent
Germans Trias i Pujol - Administració de Medicina.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 7 de juny de 2019, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Anna M. Cucurella
Mostajo, funcionària de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F08153 d’administrativa a la Unitat Docent de
Sant Pau -Administració de Medicina.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 7 de juny de 2019, per la qual es destina, a la senyora Maria Teresa Castro Murillo, funcionària de
l’escala administrativa, per ocupar la plaça F08113 d’administrativa a l’Administració de Medicina.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 7 de juny de 2019, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Maria Jose Prieto
Manent, funcionària de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F08111 d’administrativa del Servei Assistencial
de Salut – Àrea de Prevenció i Assistència.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 7 de juny de 2019, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Encarnación Poncela
Fernández, funcionària de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F01765 d’administrativa responsable a la
Oficina de Coordinació Institucional.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 7 de juny de 2019, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Maria Teresa Flix
Barrull, funcionària de l’escala d’ajudant/a d'arxius i biblioteques, per ocupar la plaça F02237 a la Direcció de
l’Oficina de Coordinació Institucional.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 14 de juny de 2019, per la qual es correig una errada en el text de la resolució de 29 de maig de
2019, per la qual es resol adscriure provisionalment, amb un encàrrec de funcions, al Servei d’Informàtica, al
senyor Xavier Cercós Sánchez, amb efectes 24 d’abril de 2019, segons es detalla:
On diu: Servei d’Informàtica
Ha de dir: Unitat de Coordinació – Àrea de Planificació de Sistemes d’Informació
Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 17 de
juny de 2019, per la qual es fa públic el nomenament de les persones que han superat les diferents fases de les
proves selectives, pel sistema de concurs oposició, per l’accés a l’escala de gestió, en el torn de promoció interna,
segons es detalla (DOGC núm. 7904, de 26 de juny de 2019):
COGNOMS I NOM
Benítez Gallego, M. Carmen
Biarnès Mas, Xavier
Borrego González, Maria del Pilar
Guerra Román, Antonio Manuel
Martínez Quesada, Montserrat
Mora Miguel, Marta
Navarro Valverde, Baltasara
Pi González, Bartomeu
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Resolució del gerent, per autorització de signatura de la rectora, de 18 de juny de 2019, per la qual es
prorroga l’encàrrec de les funcions de direcció tècnica de l’estructura organitzativa de la promoció de les activitats
de la FUAB i les empreses que aquesta gestiona a la senyora Esther Crespo Romeo.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 19
de juny de 2019, per la qual es resol parcialment la convocatòria de concurs específic per a la provisió de 4
places de l’escala de gestió i es declara deserta la plaçà de gestor/a amb destinació a la Unitat de Relacions
Laborals – Àrea de PAS.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per delegació de la rectora, de 19 de
juny de 2019, per la qual es resol el concurs públic d’una plaça de tècnic/a mitjà/ana de Simulació clínica, amb
destinació al Departament d’Infermeria de l’Administració de Centre de Medicina i es declara la plaça deserta.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 20 de juny de 2019, per la qual es denega a la senyora Maria Teresa López Oliver la reincorporació
com a personal funcionari interí.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 20 de juny de 2019, per la qual es reincorpora la senyora Virgínia Domínguez Álvarez, funcionària
de l’escala de gestió, a la plaça F01663 amb destinació a la Gestió Acadèmica de Ciències Polítiques i de Sociologia
– 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 la rectora, de 21
de juny de 2019, per la qual es resol la convocatòria de concurs intern de trasllat i/o promoció, per a la provisió
de 2 places de responsable de projectes sènior, amb destinació al Servei d’Informàtica i s’adjudica la plaça amb
codi L00579 i destinació al Servei d’Informàtica (Sistemes), al senyor Jose Manuel Castillo Pedrosa.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 26 de juny de 2019, per la qual s’encarrega, amb caràcter provisional, les funcions i les
responsabilitats del lloc de treball F01679 de gestora, de la Gestió Acadèmica i de Serveis de la Facultat de
Traducció i d’Interpretació, ala senyora Rosa María Marín Moreno.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 26 de juny de 2019, per la qual s’adscriu, provisionalment, la senyora Mireia Núñez Ribot, a la plaça
L03599, tècnic especialista de laboratori, al Departament de Genètica i Microbiologia – Administració de Ciències i
Biociències.
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 26 de juny de 2019, per la qual es reincorpora la senyora Olga Alonso López, funcionària de l’escala
administrativa, a la plaça F01659 amb destinació a la Gestió Acadèmica de Ciències Polítiques i de Sociologia –
Administració de Centre de Dret i de Ciències Polítiques i de Sociologia.
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