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

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

Acord 14/2020, de 28 de maig, del Plenari del Consell Social
S'acorda
Aprovar l'acta de la sessió plenària del dia 27 de febrer de 2020.
Acord 15/2020, de 28 de maig, del Plenari del Consell Social
S'acorda
Aprovar l'acta de la sessió plenària del dia 25 de març de 2020.
Acord 16/2020, de 28 de maig, del Plenari del Consell Social
Exposició de motius
Vistes les propostes del vicerector de programació Acadèmica i de Qualitat per a la supressió de títols de màster
universitari que han estat presentades pels centres corresponents (document 1 i document 2).
Vist el que disposa la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007,
de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general.
Vist el que disposa el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments
universitaris oficials.
Vist l’article 88.b de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vist el que disposa l’article 173 del Estatus de la UAB sobre la supressió de titulacions de grau pròpies de la UAB.
Vist l’article 29.1.a del reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist l’acord 22/2020 pres en la reunió del Consell de Govern de la UAB d’11 de març, en virtut del qual s’acorda
l’extinció de títols de màster universitari i elevar la proposta d’acord al Consell Social.
Vist l’acord CA 08/2020 de la reunió de la Comissió Acadèmica del Consell Social de 20 de maig de 2020, el qual
estableix el següent: Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) Aprovar
l’extinció dels títols de màster universitaris següents: a) Formació de Professorat d'Educació Secundària Obligatòria
i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes (Especialitat Matemàtiques); i b) Seguretat de les
Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions. 2) Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de
Qualitat l'execució i el seguiment del punt primer d’aquest acord. 3) Comunicar el present acord a la vicegerent
d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic de la UAB.
Per tot això, a la vista de les consideracions i documentació continguda en la part expositiva,
S'Acorda:
1)

Aprovar l’extinció dels títols de màster universitaris següents:

a) Formació de Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments
d'Idiomes (Especialitat Matemàtiques).
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Seguretat de les Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions.

2)
Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment del punt primer
d’aquest acord.
3)
Comunicar el present acord a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-lo efectiu.
Acord 17/2020, de 28 de maig, del Plenari del Consell Social
Exposició de motius
Vist el tancament provisional del pressupost de la UAB finalitzat a 31 de desembre de 2019 (document 1).
Vista l’acord CE 27/2020 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social, reunida el 24 d’abril de 2020, en virtut
del qual s’acorda el següent: 1) La Comissió Econòmica es dóna per assabentada de la previsió de tancament del
pressupost de la UAB corresponent a l’exercici 2019. 2) Presentar al Ple del Consell Social la informació sobre la
previsió de tancament del pressupost de la UAB corresponent a l’exercici 2019.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'acorda :
El Ple del Consell Social es dóna per assabentat de la previsió de tancament del pressupost de la UAB corresponent
a l’exercici 2019.
Acord 18/2020, de 28 de maig, del Plenari del Consell Social
Exposició de motius
Vist l’acord PLE 74/2018 pres pel Ple del Consell Social reunit el 19 de desembre, en virtut del qual s’aprova informar
favorablement el Ple del Consell Social sobre l’aprovació del pressupost de la UAB per a l’exercici 2019.
Vist l’acord PLE 73/2019 pres pel Ple del Consell Social reunit el 10 de desembre, en virtut del qual s’aprova el
document “Criteris bàsics de la pròrroga del pressupost UAB 2019 fins a l’aprovació del pressupost UAB 2020”.
Vist l’acord PLE 09/2020 pres pel Ple del Consell Social extraordinari en data 25 de març de 2020 en virtut del qual
s’acorda: 1)Aprovar la modificació dels “Criteris bàsics de la pròrroga del pressupost UAB 2019 fins a
l’aprovació del pressupost UAB 2020”, d’acord amb el que consta en el document 1; 2)Encarregar al vicerector
d’Economia i de Campus l'execució i el seguiment d’aquests acords; 3)Comunicar al vicerector d’Economia
i de Campus i al gerent de la UAB el present acord.
Atesa la situació econòmica que afecta a tot el país i també a les universitats i que, en el marc de la normativa
estatal i autonòmica d’aplicació, és del tot imprescindible l’assoliment de l’equilibri del pressupost.
Vist l’informe sobre la previsió de tancament del Pressupost de la UAB de corresponent a l’exercici 2020 presentat
per la Gerència (document 1).
Vist l’article 89.d) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya, en relació a les funcions
econòmiques, pressupostàries i patrimonials del Consell Social.
Vist l’article 123.1) dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.3.g) del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB.
Vista l’acord CE 30/2020 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social, reunida el 24 d’abril de 2020, en virtut
del qual s’acorda el següent: 1) La Comissió Econòmica es dóna per assabentada del seguiment de l’execució del
pressupost de la UAB de l’exercici 2020. 2) Presentar al Ple del Consell Social la informació sobre el seguiment del
pressupost 2020 de la UAB, d’acord amb el que consta en el punt primer d’aquest acord.
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Prenent en consideració que, en el context actual, la informació presentada a la Comissió Econòmica ha estat
actualitzada per la previsió de tancament del pressupost de la UAB corresponent a l’exercici 2020.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, es presenta la següent
S’acorda :
El Ple del Consell Social es dóna per assabentat de la previsió de tancament del pressupost de la UAB corresponent
a l’exercici 2020.
Acord 19/2020, de 28 de maig, del Plenari del Consell Social
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’acord de Govern de la Generalitat de Catalunya presentat per la gerència pel qual s’autoritza a la Universitat
Autònoma de Barcelona a formalitzar préstecs o bestretes reemborsables per un import màxim de 629.365,50 euros
associats a un conveni a signar amb el Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats.
Vist l’informe presentat per la Gerència (document 2).
Vist l’acord CE 23/2020 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social, reunida el 24 d’abril de 2020, en virtut
del qual s’acorda el següent: Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:
1)Ratificar l’endeutament de la UAB amb el Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats autoritzat pel Govern de la
Generalitat de Catalunya en data 25 de febrer de 2020, en els termes que consten en el document 1; 2)Encarregar
al Gerent i a la vicegerent d’Economia, el seguiment d’aquest acord.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'acorda :
1) Ratificar l’endeutament de la UAB amb el Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats autoritzat pel Govern de
la Generalitat de Catalunya en data 25 de febrer de 2020, en els termes que consten en el document 1.
2)

Encarregar al Gerent i a la vicegerent d’Economia, el seguiment d’aquest acord.

Acord 20/2020, de 28 de maig, del Plenari del Consell Social
Exposició de motius
Atès que mitjançant Decret 300/1987, de 4 d’agost, es va aprovar la constitució del Consorci del Centre de Recerca
Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), així com els seus estatuts, que es van publicar com a annex, els quals,
després de successives modificacions es van refondre en un nou text estatutari aprovat mitjançant Acord
GOV/155/2010, de 7 de setembre, pel qual s’aproven els Estatuts del Consorci del Centre de Recerca Ecològica i
Aplicacions Forestals (CREAF).
Atès que el CREAF és una entitat reconeguda com a centre CERCA en virtut de la Resolució ECO/2405/2015, de 21
d’octubre, de reconeixement de diversos centres de recerca de Catalunya, i està dedicat a l'ecologia terrestre,
l'anàlisi territorial que genera coneixements i metodologies per a la conservació, la gestió i l’adaptació del medi
natural al canvi global. El seu objectiu és actuar com a pont entre el mon acadèmic, les administracions i la societat,
creant opinió i intercanviant coneixement en els seus àmbits d’actuació a escales local, regional i global.
Atès que el Patronat del Consorci, en sessió de 9 de juliol de 2015, va aprovar la modificació dels Estatuts de l’entitat
per tal d’adaptar-los a les novetats derivades de l’aprovació de la Llei 27/2003, de 27 de desembre, de racionalització
i sostenibilitat de l’Administració Local, i de la Llei 15/2014, de 16 de desembre, de racionalització del sector públic
i altres mesures de reforma administrativa.
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Atès que amb posterioritat, i arran de la voluntat manifestada per l’Institut de Recerca i Tecnologia Alimentàries
(IRTA), de separar-se del Consorci, el Patronat de l’entitat, en sessió de 30 de març de 2016, va acceptar per
unanimitat la separació de l’entitat de dret públic, i va aprovar la modificació estatutària derivada d’aquesta
separació.
Atès que en data 27 de juny de 2018, el Patronat va aprovar una nova modificació estatutària per tal de modificar
l’estructura dels òrgans de govern del Consorci.
Atès que en data 2 de desembre de 2019, el Patronat va aprovar un nou text refós, que recull tot el seguit de
modificacions esmentades, així com, l’adequació a les previsions recollides en la normativa que regula el règim
jurídic i la contractació del sector públic, en els termes del document 1.
Vist l’article 88.e) de la 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vist l’article 64.t) dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.3. apartat a, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social.
Vist l’acord 42/2020 pres en la reunió del Consell de Govern de la UAB d’11 de març, en virtut del qual s’acorda la
ratificació de la modificació dels estatuts del CREAF i elevar la proposta d’acord al Consell Social.
Vist l’acord CE 41/2020 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social, reunida el 15 de maig de 2020, en virtut
del qual s’acorda el següent: informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1)
Ratificar l’acord del Patronat del Consorci del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) de 2 de
desembre de 2019 pel qual es va aprovar la modificació dels seus estatuts, així com, el seu text refós, en els termes
del document 1. 2) Encarregar al vicerector d’Innovació i de Projectes Estratègics l’execució i el seguiment d’aquest
acord. 3) Comunicar el present acord a la vicegerent d’Economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries
per a fer-lo efectiu.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'acorda :
1) Ratificar l’acord del Patronat del Consorci del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) de 2
de desembre de 2019 pel qual es va aprovar la modificació dels seus estatuts, així com, el seu text refós, en els
termes del document 1.
2)

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

3) Comunicar el present acord a la vicegerent d’Economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries per
a fer-lo efectiu.
Acord 21/2020, de 28 de maig, del Plenari del Consell Social
Exposició de motius
Vist que el Consell Social de la UAB ha vingut atorgant el premi Universitat Societat i el Premi Universitat-Empresa
des de l’any 2003 i 2015 respectivament, dins del marc de la Festa anual de l’Associació d’Amics.
Vist que l’any 2018, coincidint amb la celebració del 50è aniversari de la UAB, es lliuren en marc de l’acte “La Nit
del Consell social de la UAB” els premis Universitat Societat, Universitat Empresa, Alumni UAB i Transferència UAB.
Atesa la voluntat d’atorgar aquests premis a entitats o persones de reconeguda trajectòria amb l’objectiu de
fomentar la seva aproximació amb la UAB i generar possibles sinergies d’interès amb la Universitat en els àmbits de
cada premi.
Vist que en l’any 2019 es valora la idoneïtat que les persones candidates als premis siguin seleccionades per un
jurat i el Ple del Consell Social acorda la creació i composició de quatre jurats, un per a cadascun dels premis que
atorga el Consell Social (Premi Universitat-Societat, Premi Universitat-Empresa, Premi Alumni UAB i Premi
Transferència UAB).
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Vista la idoneïtat que continuï sent un jurat el que seleccioni les persones a ser premiades i que es compti amb un
únic jurat per als quatres premis del Consell Social, atès el perfil transversal de vàries de les candidatures, es
proposa la creació d’un jurat amb una composició de 8 persones, de les quals quatre són representants del Consell
Social, dues membres de l’Equip de Govern i dues externes a aquests dos darrers òrgans.
Per tot això, a la vista de les consideracions exposades, a proposta del president del Consell Social de la UAB,
S'acorda
1)
Crear el jurat amb la composició següent per a la selecció de les persones i/o entitats candidates a cadascun
dels premis que s’atorguen en el marc de l’acte La Nit del Consell Social de la UAB:
a)
Quatre persones membres del Consell Social de la UAB: president/a del Consell Social, president/a de la
Comissió Societat-Universitat, president/a de la Comissió Universitat-Empresa i una persona membre del Consell
Social.
b) Dues persones membres de l’Equip de Govern de la UAB: rector/a i Secretari/Secretària General.
c)
Dues persones externes als dos òrgans exposats en els apartats a i b d’aquest punt de l’acord: Sra. Pilar
Figueras Bellot i Sr. Antoni Serra Ramoneda.
2)

El president/la presidenta del Consell Social és el president/a del jurat i té vot diriment.

3) La Secretària Executiva/el Secretari Executiu del Consell Social farà l’assessorament tècnic, amb veu però sense
vot.
4) A fi i efecte d’emetre el veredicte, el jurat pot tenir en compte les propostes de persones i/o entitats candidates
i l’assessorament que consideri adients i pot sol•licitar els informes que consideri oportuns.
5)
La proposta del jurat ha d’incloure tres noms de persones/entitats candidates per a cadascun dels premis,
especificant l’ordre de primera a tercera preferència, en previsió de qualsevol imprevist de disponibilitat del candidat.
6)
Un cop valorades les candidatures, el jurat emetrà un informe raonat dels candidats o candidates als premis
acordats, que serà informat al Ple del Consell Social.
7)

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

a) El membre del Consell Social que formi part del jurat.
b)
La persona que substitueixi algun dels membres del jurat en el cas de no disponibilitat de les persones
acordades en el punt 1 del present acord.

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

Acord 6/2020, de 20 de maig, de la Comissió Acadèmica del Consell Social
S'acorda :
Aprovar l’acta de la sessió de la Comissió Acadèmica reunida el dia 12 de febrer de 2020.
Acord 7/2020, de 20 de maig, de la Comissió Acadèmica del Consell Social
Exposició de motius
Vista la normativa sobre el règim de permanència als estudis oficials de grau i de màster de la UAB aprovada pel
Consell Social el dia 20 de juny de 2011.
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Atès l’article 30.3.b del Reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist el recurs i les al·legacions presentades sobre règim de permanència per l’alumne de la UAB amb NIA 1340746,
estudiant de Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació, segons consta en el document 1.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S’acorda
Emetre un informe favorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol•licitud de continuïtat dels
estudis de grau en Enginyeria Informàtica, presentat per l’estudiant amb NIU 1340746 de l’Escola d’Enginyeria de
la UAB, per tal de donar acompliment al que estableixen els articles 3.3 i 3.8 de la Normativa sobre Règim de
Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i considerar que les al•legacions que ha fet l’estudiant
justifiquen la concessió d’una autorització de matrícula de l’assignatura 102691 Comunicacions òptiques. I per tant,
autoritzar que l’alumne pugui matricular-se en el curs 2020-2021.
Acord 8/2020, de 20 de maig, de la Comissió Acadèmica del Consell Social
Exposició de motius
Vista la proposta del vicerector de programació Acadèmica i de Qualitat per a la supressió de títols de màster
universitari que han estat presentades pels centres corresponents (document 1 i document 2).
Vist el que disposa la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007,
de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general.
Vist el que disposa el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments
universitaris oficials.
Vist l’article 88.b de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vist el que disposa l’article 173 del Estatus de la UAB sobre la supressió de titulacions de grau pròpies de la UAB.
Vist l’article 29.1.a del reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist que en la reunió del Consell de Govern de la UAB d’11 de març de 2020 s’ha pres l’acord 22/2020 que estableix:
PRIMER.- Aprovar l’extinció dels títols de màster universitaris següents:
Formació de Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments
d'Idiomes (Especialitat Matemàtiques)
- Seguretat de les Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions
SEGON.- Elevar l'aprovació de la supressió dels títols de màster universitari al Consell Social per tal que exerceixi
les seves competències.
TERCER.- Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment dels acords
primer i segon.
QUART.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius.
Atesa la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions i documentació continguda en la part expositiva,
S'acorda :
Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:
1) Aprovar l’extinció dels títols de màster universitaris següents:
a) Formació de Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments
d'Idiomes (Especialitat Matemàtiques).

Butlletí Oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona

BOUAB Núm. 184 - Maig / 2020

b)

pàg. 8

Seguretat de les Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions.

2)
Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment del punt primer
d’aquest acord.
3)
Comunicar el present acord a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-lo efectiu.
Acord 9/2020, de 20 de maig, de la Comissió Acadèmica del Consell Social
Exposició de motius
Vist que la Distinció Jaume Vicens Vives a la qualitat docent universitària es creà des del departament competent
en matèria d’universitats amb la finalitat d’honorar el professorat universitari i els departaments universitaris que
sobresurten per la seva contribució en la millora de la qualitat de la docència, especialment per la tasca de renovació
de la docència, la formació de professorat i l’elaboració de manuals i materials docents al servei de les universitats.
D’entre totes les candidatures presentades per cadascuna de les universitats catalanes, tant públiques com privades,
les distincions a les candidatures guanyadores s’atorguen per Decret del Govern de la Generalitat de Catalunya, a
proposta de la persona titular del departament competent en matèria universitària. Les Distincions Jaume Vicens
Vives poden atorgar-se com a premi individual als professors i professores de les universitats catalanes i com a
premi col•lectiu a un equip de professors i/o professores, o a centres o departaments universitaris que hagin
contribuït de manera destacada a la millora de la qualitat de la docència universitària a Catalunya. En ambdós casos,
la distinció inclou una compensació econòmica que es distribueix entre els guardonats i guardonades i que s’ha de
destinar a projectes d’innovació o de millora docent, a decisió de les persones guardonades. L’import dels guardons
es fixa al Decret d’atorgament i s’ingressa als pressupostos de les universitats corresponents.
Atès l’escrit del Secretari d’Universitats i Recerca en el que convoquen, per a l’any 2020, les candidatures col•lectives
i individuals a la Distinció Jaume Vicens Vives, i que com a novetat de l’any 2019 i amb continuació per aquesta
edició del 2020, es convoca la menció M. Encarna Sanahuja YII, orientada a identificar i premiar l’activitat docent
del professorat, així com dels equips docents i grups d’innovació que hagin desenvolupat una actuació remarcable
en la inclusió en la pràctica docent de la perspectiva de gènere.
Atès l’escrit del Secretari d’Universitats i Recerca, adreçat al president del Consell Social de la UAB, en el que
sol•licita que el Consell li trameti la proposta de candidats de la Universitat Autònoma de Barcelona per a la Distinció
Jaume Vicens Vives de l’any 2020 i la menció M. Encarna Sanahuja YII abans del dia 22 de maig de 2020.
Vist que en l’escrit del Secretari d’Universitats i Recerca, no es recull que es tindrà en consideració les candidatures
presentades l’any 2019 en la convocatòria del 2020 i que la Secretaria del Consell Interuniversitari de Catalunya
confirma per escrit que aquestes es prendran en consideració si la sol•licitud es fa constar en l’acord del Consell
Social.
Vist l’article 29.2.e) del Reglament de funcionament del Consell Social de la UAB, i pel qual correspon a la Comissió
Acadèmica per delegació del Ple del Consell Social, acordar les candidatures a les distincions Jaume Vicens Vives.
Vist l’acord CA 04/2018, pres per la Comissió Acadèmica de 13 de febrer de 2019 i segons el qual:
1)
Per a la selecció de les candidatures individuals i col•lectives de la UAB a la Distinció Jaume Vicens Vives
presentades al Consell Social a elevar a la Secretaria d’Universitats i Recerca, es valorarà que la tasca o projecte
objecte de la candidatura posi de manifest alguna o vàries de les contribucions següents:
- Millora de la qualitat en la docència.
- Elaboració de materials docents innovadors.
- Renovació metodològica/ capacitat innovadora dels mètodes docents presentats.
- Creació d’escola o de model docent.
- Visibilitat del projecte dins la UAB i/o en la societat.
Activitat i experiència docent en altres institucions docents i investigadores universitàries, tant nacionals com
internacionals.
- Durada de l’activitat docent desenvolupada a la UAB.
- Bona coordinació i treball en equip entre el professorat, en el marc d’una metodologia innovadora i/o de qualitat.
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2)
A més de la/les candidatura/es individual/s seleccionada/es segons els criteris establers al punt 1 d’aquest
acord, també s’incorporarà com a candidatura individual la guanyadora del Premi a l’Excel•lència de la convocatòria
del curs 2019-2020 i següents.
Vista la proposta d’acord CA 17/2019 del punt 6 de la reunió de la Comissió Acadèmica de 22 de maig de 2019, la
qual estableix: 1) Per a la selecció de les candidatures de la UAB a la menció M. Encarna Sanahuja Yll de la Distinció
Jaume Vicens Vives presentades al Consell Social a elevar a la Secretaria d’Universitats i Recerca, es valorarà la
tasca o projecte objecte de la candidatura d’acord amb els criteris de valoració establerts en el document 1, donat
prioritat als apartats d) i e) dels esmentats criteris. 2) Comunicar aquest acord al vicerector de Programació
Acadèmica i de Qualitat, als efectes que siguin oportuns.
Vist que es presenta com a candidatura en modalitat individual la persona guardonada amb el Premi a l’Excel•lència
Docent de la UAB, doctora Gemma Puigvert Planagumà.(document 1)
Vist l’interès que les candidatures presentades per a la Distinció Jaume Vicens Vives i la menció M. Encarna Sanahuja
YII de l’any 2019 no guardonades es tinguin en compte en la convocatòria de l’any 2020, perquè siguin considerades
sense haver de tornar-les a presentar.
Vist que les candidatures esmentades en el paràgraf anterior són les següents: 1) Candidatura, en modalitat
individual de la Distinció Jaume Vicens Vives de la doctora Sònia Parella Rubio presentada per la Facultat de Ciències
Polítiques i Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona. 2) Candidatura de Dones i Drets, en modalitat
col•lectiva a la menció M. Encarna Sanahuja Yll, presentada per la Facultat de Dret de la Universitat Autònoma de
Barcelona.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S’acorda :
1)
Elevar a la Secretaria d’Universitats i Recerca la candidatura, en modalitat individual, de la doctora Gemma
Puigvert i Planagumà, guanyadora del Premi a l’Excel•lència Docent de la UAB 2020, a la Distinció Jaume Vicens
Vives a la qualitat docent universitària de l’any 2020, presentada per la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat
Autònoma de Barcelona.
2)
Sol•licitar a la Secretaria d’Universitats i Recerca que les candidatures presentades per la UAB a la Distinció
Jaume Vicens Vives i la menció M. Encarna Sanahuja YII de l’any 2019 no guardonades es tinguin en compte en la
convocatòria de l’any 2020, perquè siguin considerades sense haver de tornar-les a presentar. Aquestes
candidatures són les següents:
a) Candidatura de Dones i Drets a la menció M. Encarna Sanahuja presentada a títol col•lectiu per la Facultat de
Dret de la Universitat Autònoma de Barcelona
Candidatura, en modalitat individual, de la doctora Sònia Parella Rubio a la Distinció Jaume Vicens Vives a la qualitat
docent universitària, presentada per la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia de la Universitat Autònoma de
Barcelona.

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

Acord 36/2020, de 15 de maig, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Aprovar l’acta de la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el dia 24 d'abril de 2020.
Acord 37/2020, de 15 de maig, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Exposició de motius
Vista la proposta presentada per la vicegerència d’Ordenació Acadèmica de la UAB pel que fa als criteris aplicats en
la revisió de tarifes del Servei de Llengües de la UAB de la UAB per al curs 2020-2021 i a la proposta de tarifes de
l’esmentat Servei .
Atès l’article 89.i de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
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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,
S'acorda :
1)
Aprovar les tarifes del Servei de Llengües de la UAB per al curs 2020-2021, en el sentit que s’exposa a
continuació i d’acord amb el que consta en el document 2.
2)

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

Acord 38/2020, de 15 de maig, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Exposició de motius
Vista la proposta presentada per la Vicegerència de Recerca, en relació a l’aprovació, si escau, de les tarifes del
laboratori de prestació de serveis per a l’any 2020 del Servei d’Endocrinologia i Radioimmunoanàlisi.
Atès l’article 28.3 apartat c, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Atès l’acord número CE 68/2019 que deixa sense efecte l’acord 16 bis/2008 pres per la Comissió Econòmica del
Consell Social de 19 de juny.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'acorda :
1)
Aprovar les tarifes del Laboratori de Prestació de Serveis, per a l’any 2020, del Servei d’Endocrinologia i
Radioimmunoanàlisi, d’acord amb el que consta en el document 1.
2)
Comunicar el present acord al vicegerent de Recerca, per tal que es duguin a terme les mesures necessàries
per a fer-lo efectiu.
Acord 39/2020, de 15 de maig, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Exposició de motius
Vista la proposta presentada per la Vicegerència de Recerca, en relació a l’aprovació, si escau, de les tarifes del
laboratori de prestació de serveis per a l’any 2020 del Servei de Nutrició i Benestar Animal (SNIBA) .
Atès l’article 28.3 apartat c, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Atès l’acord número CE 68/2019 que deixa sense efecte l’acord 16 bis/2008 pres per la Comissió Econòmica del
Consell Social de 19 de juny.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'acorda :
1)
Aprovar les tarifes del Laboratori de Prestació de Serveis, per a l’any 2020, del Servei de Nutrició i Benestar
Animal, d’acord amb el que consta en el document 1.
2)
Comunicar el present acord al vicegerent de Recerca, per tal que es duguin a terme les mesures necessàries
per a fer-lo efectiu.

Acord 40/2020, de 15 de maig, de la Comissió Econòmica del Consell Social
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Exposició de motius
Vist l’acord CE 131/2019 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social de data 13 de desembre de 2019 en el
qual s’acorda aprovar les tarifes per a l’any 2020 dels laboratoris de prestació de serveis, entre els quals hi figura,
en l’apartat n, el Servei d’Anàlisi de Fàrmacs.
Vista la proposta presentada per la Vicegerència de Recerca, en relació a l’aprovació, si escau, de la modificació de
la tarifa, per a l’any 2020, del Servei d’Anàlisi de Fàrmacs, en el sentit d’incorporar noves prestacions.
Vist l’article 89, apartat i, de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya.
Vist l’article 28.3 apartat c, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Atès l’acord número CE 68/2019 que deixa sense efecte l’acord 16 bis/2008 pres per la Comissió Econòmica del
Consell Social de 19 de juny.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'acorda:
1)
Aprovar la modificació de les tarifes per a l’any 2020 del Servei d’Anàlisi de Fàrmacs, que queden definides
d’acord amb el que consta en el document 1.
2)
Comunicar el present acord al vicegerent de recerca, per tal que es duguin a terme les mesures necessàries
per a fer-lo efectiu.
Acord 41/2020, de 15 de maig, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Exposició de motius
Atès que mitjançant Decret 300/1987, de 4 d’agost, es va aprovar la constitució del Consorci del Centre de Recerca
Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), així com els seus estatuts, que es van publicar com a annex, els quals,
després de successives modificacions es van refondre en un nou text estatutari aprovat mitjançant Acord
GOV/155/2010, de 7 de setembre, pel qual s’aproven els Estatuts del Consorci del Centre de Recerca Ecològica i
Aplicacions Forestals (CREAF).
Atès que el CREAF és una entitat reconeguda com a centre CERCA en virtut de la Resolució ECO/2405/2015, de 21
d’octubre, de reconeixement de diversos centres de recerca de Catalunya, i està dedicat a l'ecologia terrestre,
l'anàlisi territorial que genera coneixements i metodologies per a la conservació, la gestió i l’adaptació del medi
natural al canvi global. El seu objectiu és actuar com a pont entre el mon acadèmic, les administracions i la societat,
creant opinió i intercanviant coneixement en els seus àmbits d’actuació a escales local, regional i global.
Atès que el Patronat del Consorci, en sessió de 9 de juliol de 2015, va aprovar la modificació dels Estatuts de l’entitat
per tal d’adaptar-los a les novetats derivades de l’aprovació de la Llei 27/2003, de 27 de desembre, de racionalització
i sostenibilitat de l’Administració Local, i de la Llei 15/2014, de 16 de desembre, de racionalització del sector públic
i altres mesures de reforma administrativa.
Atès que amb posterioritat, i arran de la voluntat manifestada per l’Institut de Recerca i Tecnologia Alimentàries
(IRTA), de separar-se del Consorci, el Patronat de l’entitat, en sessió de 30 de març de 2016, va acceptar per
unanimitat la separació de l’entitat de dret públic, i va aprovar la modificació estatutària derivada d’aquesta
separació.
Atès que en data 27 de juny de 2018, el Patronat va aprovar una nova modificació estatutària per tal de modificar
l’estructura dels òrgans de govern del Consorci.
Atès que en data 2 de desembre de 2019, el Patronat va aprovar un nou text refós, que recull tot el seguit de
modificacions esmentades, així com, l’adequació a les previsions recollides en la normativa que regula el règim
jurídic i la contractació del sector públic, en els termes del document 1.
Vist l’acord 42/2020 pres pel Consell de Govern reunit en data 11 de març de 2020 en virtut del qual s’acorda:
PRIMER.- Proposar la ratificació de l’acord del Patronat del Consorci del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions
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Forestals (CREAF) de 2 de desembre de 2019 pel qual es va aprovar la modificació dels seus estatuts, així com, el
seu text refós, en els termes del document 1; SEGON.- Elevar aquests acords al Consell Social per tal que exerceixi
les seves funcions; TERCER.- Encarregar al vicerector d’Innovació i de Projectes Estratègics l’execució i el seguiment
d’aquests acords; QUART.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Economia, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius.
Vist l’article 88.e) de la 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vist l’article 64.t) dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.3. apartat a, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'acorda :
Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:
1) Ratificar l’acord del Patronat del Consorci del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) de 2
de desembre de 2019 pel qual es va aprovar la modificació dels seus estatuts, així com, el seu text refós, en els
termes del document 1.
2)

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

3) Comunicar el present acord a la vicegerent d’Economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries per
a fer-lo efectiu.
Acord 42/2020, de 15 de maig, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Exposició de motius
Vist l’article 89 apartat l, de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya, que estableix que correspon
al consell social ésser informat, directament per la universitat o mitjançant altres entitats, de la formalització dels
contractes i convenis que comporten despeses o ingressos per la universitat.
Vist l’article 184.3 dels Estatuts de la UAB, en el que es preveu que el rector informi anualment al Consell de Govern
i al Consell Social dels convenis i contractes formalitzats.
Vist l’article 28.3. j) del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist l’acord 41/2020 pres pel Consell de Govern de la UAB reunit l’11 de març, en virtut del qual s’aprova el següent:
PRIMER.- Donar-se per assabentat dels convenis subscrits a la UAB en el 2019 que consten en els annexos; SEGON.Elevar al Consell Social aquesta informació per tal que exerceixi les seves competències.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'acorda :
La Comissió Econòmica del Consell Social es dóna per assabentada de la relació dels convenis subscrits a la UAB en
l’any 2019, d’acord amb el que consta en el document 1.
Acord 43/2020, de 15 de maig, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Exposició de motius
Vista la recomanació de la Sindicatura de Comptes, en el seu informe 1/2006, sobre l’establiment d’un pla anual
d’auditories que sigui aprovat pel Consell Social, i la proposta de la Gerència de la UAB d’actuar en aquest sentit.
Vist l’article 28.3.g del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
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Vist l’acord CE 30/2019 pres per la Comissió Econòmica de 29 de març de 2019 en el qual s’acorda:
1)
-

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

2) Comunicar aquest acord al gerent i a la cap de l’Àrea d’Organització i Planificació de la UAB als efectes de les
gestions que siguin oportunes.
Vist l’informe de conclusions del pla d’auditories internes de la UAB de l’exercici 2019 que presenta la Gerència .
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'acorda :
La Comissió Econòmica es dóna per assabentada de l’informe sobre les conclusions del pla d’auditories internes de
la UAB corresponent a l’exercici 2019, d’acord amb el que consta en el document 1.
Acord 44/2020, de 15 de maig, de la Comissió Econòmica del Consell Social
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 06/2020 pres pel Ple del Consell Social, en data 27 de febrer, en el qual s’aprova: 1) Acordar, perquè
sigui autoritzat pel Govern de la Generalitat de Catalunya, que la UAB formalitzi operacions d’endeutament a curt
termini, amb la contractació d’una o vàries pòlisses de crèdit, fins a un import màxim de 32,9 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 13 de març de 2020 elaborat per la Gerència de la UAB per la signatura de les pòlisses
de crèdit amb Banco Santander per import de 16,5 milions d’euros (document 1) i de 7 milions d’euros (document
2), en el que es fa constar que la pòlissa de crèdit compleix la normativa vigent d’acord amb el següent:
- L’endeutament està aprovat pel Consell Executiu del Govern de la Generalitat de Catalunya amb data 3 de març
de 2020.
Les condicions financeres respecten el Principi de Prudència Financera (BOE Resolució de 31/07/2015 i
posteriors), tal i com ha informat la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor del Departament
d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.
Vist l’informe tècnic de data 11 de maig de 2020 elaborat per la Gerència de la UAB per la signatura de la pòlissa de
crèdit amb el BBVA per import de 1,4 milions d’euros (document 3), en el que es fa constar que la pòlissa de crèdit
compleix la normativa vigent d’acord amb el següent:
- L’endeutament està aprovat pel Consell Executiu del Govern de la Generalitat de Catalunya amb data 28 d’abril
de 2020.
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.
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Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors i documentació continguda en la part expositiva,
S'acorda :
La Comissió Econòmica es dóna per assabentada de les condicions financeres i de venciment de les operacions
d’endeutament a curt termini contractades per la UAB en data 13 d’abril amb Banco Santander d’import 16,5 milions
d’euros i 7 milions, i el 11 de maig amb el BBVA, d’import 1,4 milions d’euros.
Acord 45/2020, de 15 de maig, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Exposició de motius
Atesa la sol·licitud presentada per la Gerència de la UAB en relació a la proposta de modificacions de crèdit del
pressupost de la UAB a 28 d’abril de 2020 .
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,
S'acorda :
1)
Aprovar les modificacions de crèdit del pressupost de la UAB a 28 d’abril de 2020, 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 46/2020, de 15 de maig, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Exposició de motius
Vist l’article 89. l) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya.
Vist l’article 184 dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.3. j) del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Atesa la relació de contractes formalitzats en el quart trimestre de l’exercici 2019, la qual ha estat facilitada per la
Unitat de Contractació Administrativa de la UAB .
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'acorda :
La Comissió Econòmica del Consell Social es dóna per assabentada de la relació de contractes formalitzats per la
UAB en el quart trimestre de l’exercici 2019.
Acord 47/2020, de 15 de maig, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Exposició de motius
Vist l’article 89. l) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya.
Vist l’article 184 dels Estatuts de la UAB.
Vist l’article 28.3. j) del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.

Butlletí Oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona

BOUAB Núm. 184 - Maig / 2020

pàg. 15

Atesa la relació de contractes formalitzats en el primer trimestre de l’exercici 2020, la qual ha estat facilitada per la
Unitat de Contractació Administrativa de la UAB .
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'acorda :
La Comissió Econòmica del Consell Social es dóna per assabentada de la relació de contractes formalitzats per la
UAB en el primer trimestre de l’exercici 2020.

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

Acord 041/2020, de 26 de maig de 2020 , Comissió d'Afers Acadèmics
Vistes les diverses peticions de creació de títols de màster propi i de diplomes de postgrau que han estat presentades
a l'Escola de Postgrau, i després de revisada la documentació justificativa corresponent que acredita que les
propostes reuneixen els requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus de títols.
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, 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 30 de gener de 2020, pel que fa a les
competències de la Comissió d'Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que haurà
d'aprovar el Consell de Govern sobre creació d'ensenyaments i títols de primer cicle, segon cicle i formació
permanent.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
Primer. Informar favorablement sobre la creació dels títols de màster propi i de diploma de postgrau.
Segon. Elevar aquest acord al Consell de Govern perquè l’aprovi, si escau.
Acord 042/2020, de 26 de maig de 2020 , Comissió d'Afers Acadèmics
Vistes les propostes d’aprovació de plans d’estudis de màster propi i de diplomes de postgrau 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, i les seves posteriors
modificacions, 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 30 de gener de 2020, pel que fa a les
competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon aprovar els plans d’estudis de tots
els estudis de primer cicle, segon cicle i formació permanent conduents a títols oficials i a títols propis i informar-ne
al Consell Social, així com les modificacions derivades de la seva aplicació.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS

Butlletí Oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona

BOUAB Núm. 184 - Maig / 2020

pàg. 16

Primer. Aprovar, per delegació del Consell de Govern, els plans d’estudis del màster propi i dels diplomes de postgrau
següents, amb la condició que els òrgans competents aprovin el títol corresponent, en els termes següents:
- Direcció Digital de Negocis Turístics Internacionals
- Revenue Management, Màrqueting Digital i Customer Experience
- Gestió de Projectes Turístics, Màrqueting i Intel.ligència Emocional
Segon. Encarregar a la Comissionada per l’Escola de Postgrau i de la Formació Contínua 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 fer-los efectius.
Acord 043/2020, de 26 de maig de 2020 , Comissió d'Afers Acadèmics
Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat de creació d’un títol de grau que ha estat
presentada pel centre corresponent.
Vist l’informe definitiu de verificació de la Comissió Específica de Ciències de l’AQU Catalunya de 12 de desembre de
2019, el qual requereix una revisió profunda i, conseqüentment, una nova verificació obligatòria sobre l’enfocament
del títol de grau en Ciències i Humanitats, informat per la Comissió d’Afers Acadèmics en data 19 de maig de 2019
i aprovat per acord del Consell de Govern de 4 de juliol de 2019.
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general.
Vist el que disposa el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments
universitaris oficials.
Vist l’article 172 dels Estatuts de la UAB, sobre la implantació i supressió de títols oficials de grau.
Vist l'article 12.4.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 30 de gener de 2020, pel que fa a les
competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que haurà
d’aprovar el Consell de Govern sobre creació d’ensenyaments i títols corresponents als estudis de primer cicle.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
Primer. Informar favorablement sobre la creació del títol de grau següent:
Ciència, Tecnologia i Humanitats
Segon. Elevar aquest acord al Consell de Govern perquè l’aprovi, si escau.
Acord 044/2020, de 26 de maig de 2020 , Comissió d'Afers Acadèmics
Vista la proposta de memòria de grau presentada pel centre corresponent, i després de revisada la documentació
justificativa corresponent que acredita que la proposta reuneix els requisits exigits per a la seva aprovació.
Atesa la necessitat d’implementar la proposta que es presenta per tal de satisfer la demanda d’aquests estudis.
Vist l’informe definitiu de verificació de la Comissió Específica de Ciències de l’AQU Catalunya de 12 de desembre de
2019, el qual requereix una revisió profunda i, conseqüentment, una nova verificació obligatòria sobre l’enfocament
del títol de grau en Ciències i Humanitats, informat per la Comissió d’Afers Acadèmics en data 19 de maig de 2019
i aprovat per acord del Consell de Govern de 4 de juliol de 2019.
Vist l'article 15 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments
universitaris oficials, que estableix les directrius per a l’elaboració dels plans d’estudis conduents a l’obtenció del
títol de grau.
Vist l'article 12.3.a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 30 de gener de 2020, 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, la memòria de l’estudi de grau corresponent, a condició que
s’aprovi el títol corresponent pels òrgans competents:
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· Ciència, Tecnologia i Humanitats
Segon. Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment de l’acord primer.
Tercer. Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.
Acord 045/2020, de 26 de maig de 2020 , Comissió d'Afers Acadèmics
Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat de modificació del calendari acadèmic
administratiu del curs 2019-2020.
Vista la Disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat
d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada por el COVID-19, en la qual s’estableix la
suspensió dels terminis per a la tramitació dels procediments administratius de les entitats del sector públic.
Vists els Reials decrets 476/2020, de 27 de març, 487/2020, de 10 d’abril i 514/2020, de 8 de maig, pels quals es
prorroga l’estat d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març fins al dia 24 de maig de 2020.
Vist l’article 9 del Reial decret 537/2020, de 22 de maig, pel qual es prorroga l’estat d’alarma declarat pel Reial
Decret 463/2020, de 14 de març fins al dia 7 de juny de 2020, mitjançant el qual s’aixeca la suspensió dels
terminis dels procediments administratius amb efectes d’1 de juny de 2020.
Vist el calendari acadèmic administratiu de la UAB per al curs 2019-2020, aprovat pel Consell de Govern en la
sessió del 13 de març de 2019 i modificat per la Comissió d’Afers Acadèmics en la sessió del 28 d’abril de 2020.
Vista la delegació per modificar el calendari acadèmic administratiu del curs 2019-2020, establerta en l’acord
16/2019, de 13 de març, del Consell de Govern.
Atesa la necessitat d’adaptar diversos terminis del calendari acadèmic administratiu de la UAB a la situació actual
ocasionada per la COVID-19.
Vist l'article 12.3 h) 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 30 de gener de 2020, pel que fa a les
competències de la Comissió d'Afers Acadèmics, que estableix que li correspon qualsevol altre assumpte que el
Consell de Govern li delegui.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
ACORDS
Primer. Modificar el calendari acadèmic administratiu del curs 2019-2020, en els termes següents:
1.1.4 - Procediment d’admissió per canvi d’estudis del curs 20-21.
▪
▪
▪
▪
▪

Data límit de presentació de sol·licituds: Passa del 27 de maig al 17 de juny de 2020
Data límit per a trametre al rector/a la proposta de resolució (només escoles adscrites): Passa del 15 al 29
de juliol de 2020
Data límit per a la resolució: Passa del 27 de juliol al 9 de setembre de 2020
Publicació de la resolució d'admissió: Passa del 31 de juliol al 14 de setembre de 2020
Eliminació del Període extraordinari de presentació de sol·licituds, ja que queda inclòs dins dels terminis
del període ordinari.

1.1.5 - Procediment d’admissió als mínors del curs 20-21.
▪
▪
▪
▪

Data límit de presentació de sol·licituds: Passa del 13 de maig al 10 de juny de 2020
Data límit de presentació de documents: Passa del 22 de maig al 19 de juny de 2020
Període de publicació de la llista per fer la prova de selecció: Passa del període 2 a 8 de juny al període 23
a 29 de juny de 2020
Data límit de resolució: Passa del 22 de juny al 13 de juliol de 2020

6.2 - Data límit per acordar el learning agreement definitiu del 2n semestre del curs 19juny al 10 de juliol de 2020

20: Passa del 19 de

7.1.2 - Data límit de resolució del 5è període de presentació de sol·licituds de règim de permanència: Passa del
30 de juny al 14 de juliol de 2020
14 - Període de convocatòria de proves d’aptitud per a l’homologació de títols estrangers: Passa del període 19
de maig a 26 de juny al període 1 a 30 d’octubre
Segon.- Encarregar el Vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment de l’acord
primer.
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Tercer. Comunicar els presents acords a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius, garantint la seva difusió.
Acord 046/2020, de 26 de maig de 2020 , Comissió d'Afers Acadèmics
Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat d’aprovació de l’oferta d’activitats de
reconeixement acadèmic en crèdits per a la participació en activitats universitàries culturals, esportives, de
representació estudiantil, solidàries i de cooperació per al curs acadèmic 2020-2021.
Atesa la necessitat d’implementar l’oferta d’activitats de reconeixement acadèmic en crèdits per a la participació en
activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació per al curs
acadèmic 2020-2021.
Vist l'article 12.8 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments
universitaris oficials, que disposa que els estudiants podran obtenir reconeixement acadèmic en crèdits per la
participació en activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació.
Vist que els articles 89.1.b i 95 i següents del Text Refós de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis
universitaris regulats de conformitat amb al Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, aprovat per l'acord del Consell
de Govern de 2 de març de 2011, i les seves posteriors modificacions, que regulen el reconeixement de les activitats
abans esmentades.
Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB,
segons la redacció donada per l'acord del Consell de Govern de data 30 de gener de 2020, pel que fa a les
competències de la Comissió d'Afers Acadèmics.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
Primer. Aprovar les activitats susceptibles de reconeixement acadèmic per al curs 2020-2021. [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.
Acord 047/2020, de 26 de maig de 2020 , Comissió d'Afers Acadèmics
Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat d'aprovació del 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 30 de gener de 2020, 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.
Acord 048/2020, de 26 de maig de 2020 , Comissió d'Afers Acadèmics
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Vistes les propostes d’atorgament de premis extraordinaris de titulació presentades pels centres corresponents.
Vist l’article 155 i següents 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, que regulen l’atorgament dels premis extraordinaris de titulació.
Vist l'article 12.3.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 30 de gener de 2020, pel que fa a les
competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon aprovar la concessió dels premis
extraordinaris de titulació.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
Primer. Atorgar, per delegació del Consell de Govern, els premis extraordinaris de titulació per al curs acadèmic
2018-2019.[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.
Acord 049/2020, de 26 de maig de 2020 , Comissió d'Afers Acadèmics
Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat d’aprovació dels plans de contingència de
de les assignatures pràctiques del punt 7.2. de la Instrucció 6/2020, de 16 d’abril, per a la finalització del curs
acadèmic 2019-2020 en el marc de la situació de crisi ocasionada per la COVID-19.
Vist que l’article 7.2 de la Instrucció 6/2020, de 16 d’abril, estableix que correspon als centres determinar la solució
adient per a les diferents pràctiques dels seus estudis, i que les propostes del centres s’han d’aprovar a la Comissió
d’Afers Acadèmic.
Atesa la necessitat d’aprovar les propostes presentades pels centres dins del pla de contingència que cadascun d’ells
ha elaborat arran de l’article 1.2 de l’esmentada Instrucció.
Vist l'article 12.2 a) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per l'acord del Consell de Govern de data 30 de gener de 2020, pel que fa a les
competències de la Comissió d'Afers Acadèmics, que estableix que li correspon assumir les competències que en
relació amb els estudis de primer cicle, segon cicle i formació permanent s’estableixen en la normativa vigent.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
Primer. Aprovar els plans de contingència de les assignatures pràctiques elaborats pels centres propis de la UAB,
d’acord amb el punt 7.2. de la Instrucció 6/2020, de 16 d’abril, per a la finalització del curs acadèmic 2019-2020 en
el marc de la situació de crisi ocasionada per la COVID-19.
Segon.- Encarregar el Vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment de l’acord primer.
Tercer. Comunicar els presents acords a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius, garantint la seva difusió.
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I.3.2. Comissió de Personal Acadèmic
[tornar a l’índex]

Acord 021/2020, de 27 de maig de 2020 , Comissió de Personal Acadèmic
Vist l’article 62 i següents de la Llei Orgànica d’Universitats que regula els concursos del personal dels cossos
docents.
Vist l’article 48 de la Llei Orgànica d’Universitats que preveu que les Universitats podran contractar personal docent
i investigador en règim laboral, a través de les modalitats de contractació laboral específiques previstes a aquesta
llei i que en els termes de la pròpia llei i en el marc de les seves competències les Comunitats Autònomes establiran
el règim del personal docent i investigador contractat.
Vistos els articles 44,1 i 46 de la Llei d’Universitats de Catalunya que regulen els requisits del professorat agregat.
Vist l’article 140 i següents dels Estatuts de la UAB que regulen la provisió de places de catedràtic, agregat i
col·laborador permanent.
Vistos els articles 33 i següents del Reglament de Personal Acadèmic aprovat per acord del Consell de Govern de la
Universitat Autònoma de Barcelona de 17 de novembre de 2010 i modificada en diverses ocasions i la darrera el 30
de gener del 2020.
Vista l’oferta pública d’ocupació de l’any 2019 aprovada per Consell de Govern en data 4 de juliol de 2019 i publicada
en el DOGC de 19 de juliol de 2019.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Personal Acadèmic, la Comissió
de Personal Acadèmic de la UAB ha adoptat els següents

ACORDS
PRIMER.Aprovar la
permanent.[Document]

convocatòria

dels

concursos

públics

per

a

l’accés

a

places

de

professorat

SEGON.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d’aquests acords.
Acord 022/2020, de 27 de maig de 2020 , Comissió de Personal Acadèmic
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.
Vistes les previsions de la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació que regula el marc
per al foment de la investigació científica i tècnica i els seus instruments de coordinació general, amb la finalitat de
contribuir a la generació difusió i transferència del coneixement i a la promoció de la investigació, el
desenvolupament experimental i la innovació com a elements sobre els quals ha d’edificar-se el desenvolupament
econòmic sostenible i el benestar social.
Vistos els articles 20 i següents de la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació que regulen
les modalitats de contracte de treballat específic del personal investigador entre els que es troben els contractes
predoctorals i els contractes d’accés al Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació.
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 30
de gener del 2020.
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 nou professorat associat per al
curs 2020-2021. [Document]
SEGON.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d’aquest acord.
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Acord 023/2020, de 27 de maig de 2020 , Comissió de Personal Acadèmic
Vist l’article 48 de la Llei Orgànica d’Universitats que preveu que les Universitats podran contractar personal docent
i investigador en règim laboral, a través de les modalitats de contractació laboral específiques previstes a aquesta
llei i que en els termes de la pròpia llei i en el marc de les seves competències les Comunitats Autònomes establiran
el règim del personal docent i investigador contractat.
Vist l’article 49 de la Llei d’Universitats de Catalunya i l’article 50 de la Llei Orgànica d’Universitats que regulen els
requisits del professorat lector.
Vist l’acord del Consell de Govern de data 4 de maig de 2017 pel qual s’aprova el document d’Incorporació de
professorat lector per al curs 2018-2019, 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 Psicologia Clínica i de la Salut. [Document]
SEGON.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d’aquests acords.
Acord 024/2020, de 27 de maig de 2020 , Comissió de Personal Acadèmic
Vist l’acord del Consell de Govern de data 13 de desembre de 2017 pel qual s’aprova el Model de Dedicació Acadèmica
del PDI de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Vista la conveniència d’interpretar el reconeixement per tram de transferència recollit al vigent Model de Dedicació
Acadèmica.
Vist l’article 14 del model de dedicació acadèmica que preveu que corresponen a la Comissió de Personal Acadèmic
resoldre i interpretar les qüestions derivades de l’aplicació del Model de Dedicació Acadèmica.
Vist l’article 18.4 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.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
PRIMER.Interpretar el reconeixement per tram de transferència recollit al vigent Model de Dedicació
Acadèmica.[Document]
SEGON.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d’aquests acords.
Acord 025/2020, de 27 de maig de 2020 , Comissió de Personal Acadèmic
Vistos els articles 33, 55 i 69 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats que contenen les
disposicions relatives a l’avaluació del professorat i les seves retribucions i l’article 72 de la Llei 1/2003, de 19 de
febrer, d'Universitats de Catalunya, que regula les retribucions addicionals.
Vistes les funcions de l’Agència per a la Qualitat dels Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya), que per
encàrrec del Departament responsable d’universitats, elabora el marc per a un model d’avaluació docent de les
universitats públiques catalanes, a partir del qual cada Universitat ha d’elaborar un manual propi d’avaluació docent
del professorat.
Vist l'article 4 de la Guia d’Avaluació de l’Activitat docent del professorat de la UAB, aprovada per l’acord 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.
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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 s’ha facilitat a l’espai Nebula “CPA_AAD (Reunió 27-05-2020)”: la documentació confidencial de les
reclamacions presentades pel professorat, la proposta de relació definitiva parcial d’admesos i la proposta de
resolució provisional d’avaluació.
Vista la disposició addicional 3a del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, modificat pel Reial Decret 465/2020, pel
qual es declara l’estat d’alarma que preveu que es suspenen i s’interrompen termes i terminis en els procediments
del sector públic i que el còmput de terminis es reprendrà en el moment en que perdi vigència l’estat d’alarma.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
PRIMER.- Aprovar la relació definitiva parcial d’admesos a la convocatòria d’avaluació de l’activitat docent per a la
retribució addicional per trams docents autonòmics generats fins el 31/12/2019.[Document]
SEGON.- Aprovar la resolució provisional d’avaluació de la convocatòria d’avaluació de l’activitat docent per a la
retribució addicional per trams docents autonòmics generats fins el 31/12/2019. [Document]
TERCER.- Pel que fa al professorat amb valoració provisionalment desfavorable, aquest podrà presentar una
reclamació en el moment en que perdi vigència l’estat d’alarma.

I.3.3. Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística
[tornar a l’índex]

Acord 006/2020, de 14 de maig de 2020 , Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística
Vista la proposta del Vicerector de Relacions Internacionals.
Atesa la necessitat de dotar als estudiants de Doctorat de la possibilitat de fer estades de mobilitat d’investigació a
altres universitats d’Europa i millorar així la qualitat de la recerca de la UAB.
Atès que el programa Erasmus+ es centra en la internacionalització del personal en formació per millorar la seva
ocupabilitat.
Vist l’article 20 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions de Consell de Govern de la UAB,
segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de 14 de juliol i 27 de setembre de 2016, pel què fa les
competències de la Comissió de Relacions Internacionals i Política Lingüística.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
PRIMER.- Aprovar les bases de la Convocatòria de Mobilitat de Doctorat per al curs 2020/2021. [Document]
SEGON.- Encarregar al vicerector de Relacions Internacionals l'execució i el seguiment d’aquests acords.
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerència competent en matèria de Relacions Internacionals, per
tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.
Acord 007/2020, de 14 de maig de 2020 , Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística
Vista la proposta del Vicerector de Relacions Internacionals.
Atès que aquest programa es centra en l'aprenentatge formal i informal més enllà de les fronteres de la UE, amb
una clara vocació d'internacionalització obrint-se a tercers països amb l'objectiu de millorar les capacitats educatives
i formatives de les persones per a l'ocupabilitat del professorat i treballadors i treballadores.
Vist l’article 20 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions de Consell de Govern de la UAB,
segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de 14 de juliol i 27 de setembre de 2016, pel què fa les
competències de la Comissió de Relacions Internacionals i Política Lingüística.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
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ACORDS
PRIMER.- Aprovar la Convocatòria de Mobilitat de Personal per a Docència (Staff Mobility for Teaching) 2020/21 i de
Mobilitat de Personal per a Formació (Staff Mobility for Training) 2020/21.[Document]
SEGON.- Encarregar al vicerector de Relacions Internacionals l'execució i el seguiment d’aquests acords.
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerència competent en matèria de Relacions Internacionals, per
tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.
Acord 008/2020, de 14 de maig de 2020 , Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística
Vista la proposta del Vicerector de Relacions Internacionals de convocar unes beques de mobilitat de pràctiques dins
el Programa ERASMUS + Pràctiques i Programa UAB Exchange Programme Trainneships per al curs 2020-2021.
Vista la necessitat per part de la UAB de potenciar la mobilitat dels estudiants per estades de pràctiques i així afavorir
l’adquisició d’habilitats i competències professionals addicionals a través de la formació i de l’experiència pràctica a
l’estranger i fer difusió dels requeriments de la convocatòria per al curs 2020-2021 .
Vist l'article 20 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB,
segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a les competències
de la Comissió de Relacions Internacionals i Política Lingüística.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
PRIMER.- Aprovar les convocatòries de beques per a estades de pràctiques del curs 2020/2021. [Document]
SEGON.- Encarregar el/la vicerector de Relacions Internacionals l'execució i el seguiment d’aquests acords.
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.
Acord 009/2020, de 14 de maig de 2020 , Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística
Vista la proposta del Vicerector de Relacions Internacionals de convocar unes beques de mobilitat de pràctiques dins
el Programa ERASMUS + Pràctiques KA107 per països associats.
Vista la necessitat per part de la UAB de potenciar la mobilitat dels estudiants per estades de pràctiques i així afavorir
l’adquisició d’habilitats i competències professionals addicionals a través de la formació i de l’experiència pràctica a
l’estranger.
Vist l'article 20 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB,
segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a les competències
de la Comissió de Relacions Internacionals i Política Lingüística.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
PRIMER.- Aprovar la convocatòria de beques per a estades de pràctiques en el marc del programa Erasmus+ KA107
per països associats. [Document]
SEGON.- (En el cas d’informe favorable) Elevar aquesta al Consell Social per tal que exerceixi les seves
competències.
TERCER.- Encarregar el/la vicerector de Relacions Internacionals l'execució i el seguiment d’aquests acords.
QUART.- Comunicar els presents acords al vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.

Acord 010/2020, de 14 de maig de 2020 , Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística
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Vista la proposta del vicerector de Relacions Internacionals.
Atès que la Universitat Autònoma de Barcelona vol facilitar que els estudiants puguin millorar el seu domini d’idiomes
estrangers.
Atès que anualment s’obre una convocatòria de beques per estudiar idiomes al Servei de Llengües de la UAB.
Atès que es disposa d’una partida, a càrrec del Servei de Llengües, per obrir la convocatòria de beques per estudiar
idiomes al Servei de Llengües per al curs 2020-2021.
Vist l'article 20 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB,
segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a les competències
de la Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística, que estableix que li correspon aplicar el Pla de
llengües de la UAB.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
PRIMER.- Aprovar la convocatòria de beques per estudiar al Servei de Llengües el curs 2020-2021.
SEGON.- Encarregar al vicerector de Relacions Internacionals i de Política Lingüística l'execució i el seguiment
d’aquests acords. [Document]
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius.
Acord 011/2020, de 14 de maig de 2020 , Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística
Vista la proposta del Vicerector de Relacions Internacionals.
Atès que s’ha detectat un error en una data de les bases de la convocatòria d’ajuts per a l’aprenentatge d’idiomes
per a estudiants que fan pràctiques curriculars a l’estranger (2020), aprovades per la Comissió de Relacions
Internacionals i de Política Lingüística el 29 de gener del 2020. Concretament, a l’apartat Requisits dels sol·licitants,
on hi diu:
Poden gaudir d’un ajut els estudiants de grau, de màster oficial i de doctorat que estiguin matriculats a qualsevol
centre propi de la UAB durant el curs 2020-2021, que siguin beneficiaris d’un ajut Erasmus + Pràctiques o d’altres
pràctiques curriculars a l’estranger gestionades pels centres o departaments de la UAB per al curs 2020-2021 i
durant els mesos de setembre, octubre, novembre i desembre de l’any 2021 i que hagin superat un curs de llengües
estrangeres durant els cursos 2019-2020 i 2020-2021.
Hi ha de dir:
Poden gaudir d’un ajut els estudiants de grau, de màster oficial i de doctorat que estiguin matriculats a qualsevol
centre propi de la UAB durant el curs 2019-2020, que siguin beneficiaris d’un ajut Erasmus + Pràctiques o d’altres
pràctiques curriculars a l’estranger gestionades pels centres o departaments de la UAB per al curs 2019-2020 i
durant els mesos de setembre, octubre, novembre i desembre de l’any 2020 i que hagin superat un curs de llengües
estrangeres durant els cursos 2018-2019 i 2019-2020.
Vist l'article 20 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB,
segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a les competències
de la Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística, que estableix que li correspon aplicar el Pla de
llengües de la UAB (art. 20 f) i aprovar i resoldre les convocatòries d’ajuts per a fomentar l’ús de la llengua catalana
(art. 20 g).
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
PRIMER.- Modificar les bases de l’ajut per a l’aprenentatge d’idiomes per a estudiants que fan pràctiques curriculars
a l’estranger (2020), en el sentit esmentat anteriorment, substituint el redactat aprovat en la Comissió de data 29
de gener de 2020, del punt relatiu a Requisits dels participants, per:
Poden gaudir d’un ajut els estudiants de grau, de màster oficial i de doctorat que estiguin matriculats a qualsevol
centre propi de la UAB durant el curs 2019-2020, que siguin beneficiaris d’un ajut Erasmus + Pràctiques o d’altres
pràctiques curriculars a l’estranger gestionades pels centres o departaments de la UAB per al curs 2019-2020 i
durant els mesos de setembre, octubre, novembre i desembre de l’any 2020 i que hagin superat un curs de llengües
estrangeres durant els cursos 2018-2019 i 2019-2020. [Document]
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SEGON.- Encarregar al vicerector de Relacions Internacionals l'execució i el seguiment d’aquest acord.
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent competent en matèria de política lingüística, per tal que
porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.
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II. Convenis
II.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.

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

Nom

Abast

Institucions

H1035-41399-17104-UABGRAVIDA-2020

Centro Internacional Reprod
Humana Asistida BCN, S.L.l
(practiques estudis 2554-10)
Modificar els acords Cinquè i
Sisè del conveni de 19 de
desembre de 2018 (Conveni
28012-11838)

Josep M Llobet Barbany
Universitat Autònoma de
Barcelona, VADECITY SL

12/05/2020

Conveni
de
col·laboració
docent entre la UAB i Element
AI Inc. (Sr. Pau Rodríguez
López)

Universitat Autònoma de
Barcelona i Element AI Inc.

13/05/2020

H1035-41110-16831-Addenda al
conveni, de 19 de desembre de
2018, entre la UAB i Vadecity,
SL, per a la implementació del
projecte Smart Biking - Xarxa
d'aparcaments segurs al Campus
de la UAB-2020
H1035-40666-16261-Conveni de
col·laboració docent entre la UAB
i Element AI Inc.(Sr. Pau
Rodríguez López)-2020

Data de
signatura
28/02/2020
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Nom

Abast

Institucions

H1035-40995-16693-Conveni
entre la UAB i l'Asociación La
Lucha De Abril per promoure
l'obtenció de recursos per
finançar la recerca sobre la
malaltia SPG52-2020

Establir
el
marc
de
col·laboració
entre
la
Universitat Autònoma de
Barcelona i l'Asociación la
Lucha de Abril per promoure
l'obtenció de recursos que
vagin adreçats a finançar la
línia de recerca sobre la
malaltia SPG52 (Paraparesia
Espástica Tipo 52)
Establir el règim jurídic de la
pròrroga de l'adscripció de la
Fundació Eina com a centre
adscrit a la UAB.

Universitat Autònoma de
Barcelona, Asociación la
Lucha de Abril

Universitat Autònoma de
Barcelona, Fundació Privada
EINA

15/05/2020

Reconeixement
d'investigadors
com
a
Investigadors Vinculats a la
UAB.
Renovació
vigència
conveni marc.

Universitat Autònoma de
Barcelona, Inedit Innovació,
S.L.

18/05/2020

Col·laboració docent entre el
Centre de Visió per
Computador (CVC) i la UAB
per als cursos 2020-2023

Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB) i el Centre
de Visió per Computador
(CVC)

18/05/2020

L'objecte d'aquesta addenda
es regularitzar i recollir les
condicions de col·laboració
docent de la UAB i la URL per
a la realització del Màster
Universitari en Trastorns de
la
Comunicació
i
del
Llenguatge per al curs 20202021
Establir
el
marc
de
col·laboració entre el SAF de
la UAB i la FAS en relació a la
promoció de l'activitat física,
els hàbits de vida saludable i
la solidaritat al campus.
Continuar la col·laboració en
la mobilitat amb la University
of California.

Universitat Autònoma de
Barcelona, Universitat
Ramon Llull

18/05/2020

Universitat Autònoma de
Barcelona, Fundació
Autònoma Solidària

20/05/2020

Universitat Autònoma de
Barcelona, University of
California

27/05/2020

H1035-41074-16778-Conveni de
col·laboració acadèmica entre la
UAB i EINA per establir el règim
jurídic de la pròrroga de
l'adscripció d'EINA a la UAB-2020
H1035-35003-15507-Addenda
primera al conveni de
col·laboració entre la UAB i
INEDIT INNOVACIO, S.L, per al
reconeixement d'Investigadors
vinculats-2020
H1035-41052-16753-Conveni de
col·laboració docent entre el
Centre de Visió per Computador
(CVC) i la UAB (cursos 20202023), per al reconeixement de
professors vinculats (Gómez,
Riba i Baró)-2020
H1035-41250-16961-3ª Addenda
al conveni, de 28 de novembre
de 2014, entre la UAB i la URL,
per a la realització del Màster
Universitari en Trastorns de la
Comunicació i del Llenguatge2020
H1035-40884-16562-Conveni de
col·laboració entre la UAB i la
Fundació Autònoma Solidària per
promoure a través del SAF hàbits
de vida saludable-2020
H1035-41144-16866-Renovació
conveni intercanvi estudiants
University of California-2020

Data de
signatura
13/05/2020
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Nomenaments
i cessaments

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

III.1.1. Nomenaments
Resolució de la rectora, d’11 de maig de 2020, per la qual nomena el senyor Xavier Blanco Escoda coordinador
del Màster en Francès Llengua Estrangera i Diversitat Lingüística i coordinador del Doctorat en Llengües i Cultures
Romàniques de la Facultat de Filosofia i Lletres, amb efectes del dia 1 d’abril de 2020.
Resolució de la rectora, d’11 de maig de 2020, per la qual nomena la senyora Eva Codó Olsina coordinadora
del Màster en Estudis Anglesos Avançats / Advanced English Studies de la Facultat de Filosofia i Lletres, amb efectes
del dia 1 de maig de 2020.
Resolució de la rectora, d’11 de maig de 2020, per la qual nomena el senyor Rafael Micó Pérez coordinador del
Màster en Prehistòria, Antiguitat i Edat Mitjana de la Facultat de Filosofia i Lletres, amb efectes del dia 1 de gener
de 2020.
Resolució de la rectora, de 28 de maig de 2020, per la qual nomena la senyora Anna Genescà Garrigosa
coordinadora de la Unitat de Biologia Cel·lular de la Facultat de Biociències, amb efectes del dia 27 de maig de 2020.
Resolució per delegació de la rectora, d’11 de maig de 2020, per la qual es nomena el senyor Jordi Cortadella
Morral sotscoordinador del Màster en Prehistòria, Antiguitat i Edat Mitjana de la Facultat de Filosofia i Lletres, amb
efectes del dia 1 de gener de 2020.
Resolució per delegació de la rectora, de 19 de maig de 2020, per la qual es nomena la senyora Rosa Maria
Palencia Villa representant de Polítiques d’Igualtat de la Facultat de Ciències de la Comunicació, amb efectes del dia
1 de març de 2018.
Resolució per delegació de la rectora, de 28 de maig de 2020, per la qual es nomena la senyora Carolina
Galais González coordinadora del Màster en Recerca Avançada en Ciència Política de la Facultat de Ciències Polítiques
i de Sociologia, amb efectes del dia 15 de desembre de 2019.
Resolució per delegació de la rectora, de 28 de maig de 2020, per la qual es nomena la senyora Mireia Vargas
Urpí sotscoordinadora del Grau en Estudis d’Espanyol i Xinès: Llengua, Literatura i Cultura de la Facultat de Filosofia
i Lletres, amb efectes del dia 1 de març de 2020.

III.1.2. Cessaments
Resolució de la rectora, de 6 de maig de 2020, per la qual el senyor Rossend Arqués Corominas cessa com a
coordinador del Màster Universitari en Francès Llengua Estrangera i Diversitat Lingüística i coordinador del Doctorat
en Llengües i Cultures Romàniques de la Facultat de Filosofia i Lletres, amb efectes 31 de març de 2020.
Resolució de la rectora, de 6 de maig de 2020, per la qual el senyor Jordi Cortadella Morral cessa com a
coordinador del Màster en Prehistòria, Antiguitat i Edat Mitjana de la Facultat de Filosofia i Lletres, amb efectes 31
de desembre de 2019.
Resolució de la rectora, de 6 de maig de 2020, per la qual la senyora Mireia Llinàs Grau cessa com a
coordinadora del Màster en Estudis Anglesos Avançats / Advanced English Studies de la Facultat de Filosofia i Lletres,
amb efectes 30 d’abril de 2020.
Resolució de la rectora, de 28 de maig de 2020, per la qual la senyora Zaida Sarrate Navas cessa com a
coordinadora de la Unitat de Biologia Cel·lular-Biociències, amb efectes 26 de maig de 2020.
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Resolució per delegació de la rectora, d’11 de maig de 2020, per la qual el senyor Rafael Micó Pérez cessa
com a sotscoordinador del Màster en Prehistòria, Antiguitat i Edat Mitjana de la Facultat de Filosofia i Lletres, amb
efectes 31 de desembre de 2019.

III.2. Departaments
[tornar a l’índex]

III.2.1. Nomenaments
Resolució de la rectora, de 4 de maig de 2020, per la qual nomena el senyor Víctor Giménez García coordinador
del Doctorat en Creació i Gestió d’Empreses (IDEM) del Departament d’Empresa, amb efectes del dia 1 de febrer de
2020.
Resolució per delegació de la rectora, de 6 de maig de 2020, per la qual es nomena el senyor Pau Ferrer
Alegre coordinador Plataforma IBISBA del Departament d’Enginyeria Química, Biològica i Ambiental, amb efectes
del dia 16 d’abril de 2020.
Resolució per delegació de la rectora, de 7 de maig de 2020, per la qual es nomena el senyor Carlos Padrós
Reig coordinador del Doctorat de Seguretat Humana i Dret Global del Departament de Dret Públic i de Ciències
Historicojurídiques, amb efectes del dia 30 d’abril de 2020.
Resolució per delegació de la rectora, de 12 de maig de 2020, per la qual es nomena la senyora Maite
Carrassón López de Letona coordinadora del Doctorat en Aqüicultura del Departament de Biologia Animal, de Biologia
Vegetal i d’Ecologia, amb efectes del dia 1 de maig de 2020.
Resolució per delegació de la rectora, de 12 de maig de 2020, per la qual es nomena la senyora Núria de
Asprer Hernández de Lorenzo coordinadora del Simposi Internacional de Joves Investigadors del Departament de
Traducció i d’Interpretació i d’Estudis de l’Àsia Oriental, amb efectes del dia 1 de setembre de 2019.
Resolució per delegació de la rectora, de 12 de maig de 2020, per la qual es nomena el senyor Ramon Farrés
Puntí coordinador de l’Escola d’Estiu de Doctorat del Departament de Traducció i d’Interpretació i d’Estudis de l’Àsia
Oriental, amb efectes del dia 1 de setembre de 2019.
Resolució per delegació de la rectora, de 14 de maig de 2020, per la qual es nomena la senyora Dolors
Herbera Espinal coordinadora de Relació amb Empreses del Departament de Matemàtiques, amb efectes del dia 1
de novembre de 2019.

III.2.2. Cessaments
Resolució per delegació de la rectora, d’11 de maig de 2020, per la qual la senyora Gemma Rubio Carbonero
cessa com a coordinadora del Simposi Joves Investigadors del Departament de Traducció i d’Interpretació i d’Estudis
de l’Àsia Oriental, amb efectes 31 d’agost de 2019.
Resolució per delegació de la rectora, de 12 de maig de 2020, per la qual el senyor Francesc Padros Bover
cessa com a coordinador del Doctorat en Aqüicultura del Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i
d’Ecologia, amb efectes 30 d’abril de 2020.

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

III.3.1. Nomenaments
Resolució de la rectora, de 14 de maig de 2020, per la qual nomena el senyor Emilio Fernández Peña director
de l’Institut de Recerca de l’Esport, amb efectes del dia 11 de març de 2020.
Resolució per delegació de la rectora, de 26 de maig de 2020, per la qual es nomena el senyor Lluís Capdevila
Ortis secretari de l’Institut de Recerca de l’Esport, amb efectes del dia 11 de març de 2020.
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IV. Convocatòries
i resolucions de places
IV.1. Personal d’administració i serveis
[tornar a l’índex]

IV.1.1. Resolucions
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 5 de
maig de 2020, per la qual s’anul·la la resolució de 14 de febrer de 2020, per la qual es modifica el complement
personal de durada determinada i es deixa sense efectes el complement personal de durada determinada al senyor
Daniel Pérez Mas.
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 5 de
maig de 2020, per la qual es deixa sense efectes el complement personal de durada determinada a la senyora
Maria Corredera Hidalgo.
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 5 de
maig de 2020, per la qual es deixa sense efectes el complement personal de durada determinada a la senyora
Fernanda Cobo Medina.
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 5 de
maig de 2020, per la qual es deixa sense efectes el complement personal de durada determinada a la senyora
Monica Cusí Bohigas.
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, d 5 de
maig de 2020, per la qual es corregeix una errada en el text de la resolució de l’1 d’abril de 2020 per encarregar,
amb caràcter provisional, les funcions i les responsabilitats de cap de grup de vigilants, al senyor Juan Antonio Vega
Rodríguez, amb efectes del dia 1 d’abril de 2020 fins el dia 3 d’abril de 2020, en torn de nit, segones es detalla:
On diu:
Ha de dir:

“fins el dia 3 d’abril de 2020, en torn de nit.”
“fins el dia 30 d’abril de 2020, en torn de nit.”

Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 13 de
maig de 2020, per la qual s’encarrega, amb caràcter provisional, les funcions i les responsabilitats de cap de grup
de vigilants, al senyor Juan Antonio Vega Rodríguez, amb efectes del dia 1 de maig de 2020 fins el dia 31 de maig
de 2020, en torn de nit.
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 27 de
maig de 2020, per la qual es corregeix una errada en el text de la resolució de 27 de febrer de 2020 on s’assigna
part de les funcions, responsabilitats i signatura com a administradora de Centre de la Facultat de Ciències de la
Comunicació a la senyora Anna Maria Bosch Benabarre, amb efectes del dia 27 de febrer de 2020 i fins a la
reincorporació d’IT de l’Administradora de Centre, segons es detalla:
On diu:
Ha de dir:

“Assignar part de les funcions, responsabilitats i signatura com a administradora de Centre de
la Facultat de Ciències de la Comunicació”
“Assignar part de les funcions, responsabilitats, la suplència com a membre d’òrgans de govern
i la signatura com a administradora de Centre de la Facultat de Ciències de la Comunicació”

Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 27 de
maig de 2020, per la qual s’adapta el nomenament del senyor Martí Griera Fisa, personal laboral, que ocupa la
plaça L00539, tècnic superior laboral, per adscriure’l a la Unitat de Comunicacions, de la Direcció de Tecnologies de
la Informació i de la Comunicació.
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 27 de
maig de 2020, per la qual s’adapta el nomenament del senyor Sergio Morales Rubio, personal laboral, que ocupa
la plaça L00609, tècnic superior laboral, modificant la denominació del lloc de treball de responsable júnior a
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responsable tècnic/a i adscriure’l a la Unitat d’Operacions i Sistemes, de la Direcció de Tecnologies de la informació
i de la Comunicació.
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 27 de
maig de 2020, per la qual s’adapta el nomenament del senyor Javier Castilla Diaz, personal laboral, que ocupa la
plaça L04169, tècnic superior laboral, adscriure’l a la Unitat d’operacions i Sistemes, de la Direcció de Tecnologies
de la Informació i de la Comunicació.
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 27 de
maig de 2020, per la qual s’adapta el nomenament del senyor David Asensio Montoro, personal laboral, que ocupa
la plaça L00573, tècnic superior laboral, per adscriure’l a la Unitat d’Aplicacions, de la Direcció de Tecnologies de la
Informació i de la Comunicació.
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 27 de
maig de 2020, 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), amb efectes
del dia 7 de juny de 2020 fins el dia 6 de desembre de 2020, prorrogable, si escau.
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 27 de
maig de 2020, per la qual s’adapta el nomenament del senyor José Maria Morales Hernández, personal laboral,
que ocupa la plaça L04167, tècnic superior laboral, modificant la denominació del lloc de treball de responsable de
projectes sènior a responsable d’aplicacions i adscriure’l a la Unitat d’aplicacions, de la Direcció de Tecnologies de la
informació i de la Comunicació.
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 27 de
maig de 2020, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora Immaculada Miro Garcia, personal laboral, que
ocupa la plaça L00589, tècnic superior laboral, modificant la denominació del lloc de treball de responsable de
projectes júnior a responsable tècnic/a i adscriure-la a la Unitat d’aplicacions, de la Direcció de Tecnologies de la
Informació i de la Comunicació.
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 27 de
maig de 2020, per la qual s’adapta el nomenament del senyor Joan Pascual Cruz, personal laboral, que ocupa la
plaça L00611, tècnic superior laboral, modificant la denominació del lloc de treball de responsable de projectes
sènior a responsable d’aplicacions i adscriure’l a la Unitat d’aplicacions, de la Direcció de Tecnologies de la Informació
i de la Comunicació.
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 27 de
maig de 2020, per la qual s’adapta el nomenament del senyor Xavier Rubiralta Costa, personal laboral, que ocupa
la plaça L00591, tècnic superior laboral, modificant la denominació del lloc de treball de responsable de projectes
sènior a responsable d’aplicacions i adscriure’l a la Unitat d’aplicacions, de la Direcció de Tecnologies de la Informació
i de la Comunicació.
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 27 de
maig de 2020, per la qual s’adapta el nomenament del senyor Ferrán Jorba Garcia, personal laboral, que ocupa la
plaça L00601, tècnic superior laboral, modificant la denominació del lloc de treball de responsable de projectes
sènior a responsable d’aplicacions i adscriure’l a la Unitat d’aplicacions, de la Direcció de Tecnologies de la Informació
i de la Comunicació.
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 27 de
maig de 2020, per la qual s’adapta el nomenament del senyor Macario Tejerina Antón, personal laboral, que ocupa
la plaça L00599, tècnic superior laboral, modificant la denominació del lloc de treball de responsable de projectes
sènior a responsable d’aplicacions i adscriure’l a la Unitat d’aplicacions, de la Direcció de Tecnologies de la Informació
i de la Comunicació.
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 27 de
maig de 2020, per la qual s’adscriu, amb caràcter provisional, al senyor Lluis Tort Sagués, personal laboral, que
ocupa la plaça LD00579, tècnic superior laboral, a la Unitat d’aplicacions, de la Direcció de Tecnologies de la
Informació i de la Comunicació.
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 27 de
maig de 2020, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora Isabel Jimenez Serra, personal laboral, que ocupa
la plaça L00549, tècnic superior laboral, modificant la denominació del lloc de treball de Responsable de projectes
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sènior a Responsable de Comunicacion i adscriure-la a la Unitat de Comunicacions, de la Direcció de Tecnologies de
la informació i de la Comunicació.
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 27 de
maig de 2020, per la qual s’adapta el nomenament del senyor Iván Leiva Puerto, personal laboral, que ocupa la
plaça L03181, tècnic superior laboral, adscriure’l a la Unitat d’Operacions i Sistemes, de la Direcció de Tecnologies
de la Informació i de la Comunicació.
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 27 de
maig de 2020, per la qual s’adapta el nomenament del senyor Jesús Antonio Julián Ruiz, personal laboral, que
ocupa la plaça L00581, tècnic superior laboral, modificant la denominació del lloc de treball de responsable de
projectes sènior a responsable d’aplicacions i adscriure’l a la Unitat d’aplicacions, de la Direcció de Tecnologies de la
Informació i de la Comunicació.
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 27 de
maig de 2020, per la qual s’adapta el nomenament del senyor Javier Enrique Romero, personal laboral, que ocupa
la plaça L05137, tècnic superior laboral, modificant la denominació del lloc de treball de responsable de projectes
júnior a responsable tècnic/a i adscriure’l a la Unitat d’Operacions i Sistemes, de la Direcció de Tecnologies de la
Informació i de la Comunicació.
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 27 de
maig de 2020, per la qual s’adapta el nomenament del senyor Gabriel Esteban Medina Alonso, personal laboral,
que ocupa la plaça L00587, tècnic superior laboral, modificant la denominació del lloc de treball de responsable de
projectes sènior a responsable d’aplicacions i adscriure’l a la Unitat d’aplicacions, de la Direcció e Tecnologies de la
Informació i de la Comunicació.
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 27 de
maig de 2020, per la qual s’adapta el nomenament del senyor Ramon Barquier Montalbán, personal laboral, que
ocupa la plaça L00541, tècnic superior laboral, modificant la denominació del lloc de treball de responsable de
projectes sènior a responsable de Comunicacions i adscriure’l a la Unitat de Comunicacions, de la Direcció de
Tecnologies de la Informació i de la Comunicació.
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 27 de
maig de 2020, per la qual s’adapta el nomenament del senyor Oscar Gómez Garcia, personal laboral, que ocupa la
plaça L00597, tècnic superior laboral, modificant la denominació del lloc de treball de responsable de projectes júnior
a responsable tècnic/a i adscriure’l a la Unitat d’aplicacions, de la Direcció de Tecnologies de la Informació i de la
Comunicació.
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 27 de
maig de 2020, per la qual s’adapta el nomenament del senyor Juan Ignacio Toledo Testa, personal laboral, que
ocupa la plaça L00603, tècnic superior laboral, modificant la denominació del lloc de treball de responsable de
projectes júnior a responsable tècnic/a i adscriure-la a la Unitat d’aplicacions, de la Direcció de Tecnologies de la
Informació i de la Comunicació.
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 27 de
maig de 2020, per la qual s’adapta el nomenament del senyor Diego Jesús de Haro Caparrós, personal laboral, que
ocupa la plaça L00569, tècnic superior laboral, modificant la denominació del lloc de treball de responsable de
projectes sènior a responsable d’operacions i sistemes i adscriure’l a la Unitat d’operacions i Sistemes, de la Direcció
de Tecnologies de la Informació i de la Comunicació.
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 27 de
maig de 2020, per la qual s’adapta el nomenament del senyor Antonio José Romera Rodríguez, personal laboral,
que ocupa la plaça L00575, cap de projectes, per adscriure-la a la Unitat d’aplicacions, de la Direcció de Tecnologies
de la Informació i de la Comunicació.
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 27 de
maig de 2020, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora Laura Permanyer Tortosa, personal laboral, que
ocupa la plaça L03183, tècnic superior laboral, modificant la denominació del lloc de treball de responsable de
projectes sènior a responsable d’aplicacions i adscriure-la a la Unitat d’aplicacions, de la Direcció de Tecnologies de
la Informació i de la Comunicació.
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 27 de
maig de 2020, per la qual s’adapta el nomenament del senyor José Manuel Castillo Pedrosa, personal laboral, que
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ocupa la plaça L00579, tècnic superior laboral, modificant la denominació del lloc de treball de responsable de
projectes sènior a responsable d’operacions i sistemes i adscriure’l a la Unitat d’Operacions i Sistemes, de la Direcció
de Tecnologies de la Informació i de la Comunicació.
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 27 de
maig de 2020, per la qual s’adapta el nomenament del senyor Rafael Feijoo Cornes, personal laboral, que ocupa
la plaça L00585, tècnic superior laboral, adscriure’l a la Unitat d’Aplicacions, de la Direcció de Tecnologies de la
Informació i de la Comunicació.
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 27 de
maig de 2020, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora Immaculada Gamo Nieto, personal laboral, que
ocupa la plaça L04171, tècnic superior laboral, modificant la denominació del lloc de treball de responsable de
projectes sènior a responsable d’operacions i sistemes i adscriure-la a la Unitat d’Operacions i Sistemes, de la
Direcció de Tecnologies de la Informació i de la Comunicació.
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 27 de
maig de 2020, per la qual s’adapta el nomenament del senyor José Luís Millan Domingo, personal laboral, que
ocupa la plaça L02759, tècnic superior laboral, modificant la denominació del lloc de treball de responsable de
projectes sènior a responsable d’aplicacions i adscriure’l a la Unitat d’aplicacions, de la Direcció de Tecnologies de la
Informació i de la Comunicació.
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 27 de
maig de 2020, per la qual s’adapta el nomenament del senyor Francisco López Manzano, personal laboral, que
ocupa la plaça LL00583, tècnic superior laboral, modificant la denominació del lloc de treball de responsable de
projectes júnior a responsable tècnic/a i adscriure’l a la Unitat d’aplicacions, de la Direcció de Tecnologies de la
Informació i de la Comunicació.
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