BOUAB
Butlletí Oficial de la
Universitat Autònoma de Barcelona
seuelectronica.uab.cat/bouab

Núm. 180
gener / 2020

Índex

Pàgina

I. Disposicions generals i acords d’òrgans col·legiats d’àmbit general
I.1. Comissions del Consell Social
I.1.1. Comissió Econòmica ..................................................................................... 2
I.2. Consell de Govern ...................................................................................................... 3
I.3. Comissions del Consell de Govern
I.3.1. Comissió d’Afers Acadèmics ......................................................................... 12
I.3.2. Comissió d’Economia i d’Organització............................................................ 19
I.3.3. Comissió d’Investigació ............................................................................... 24
I.3.4. Comissió de Personal Acadèmic.................................................................... 27
I.3.5. Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística ........................... 29

II. Circulars, instruccions i altres resolucions d’àmbit general
II.1. Instruccions ........................................................................................................... 32

III. Convenis
III.1. Cercador de convenis ............................................................................................. 33
III.2. Expedients de convenis tancats aquest mes ............................................................. 33

IV. Estructures bàsiques i participació en altres centres
IV.1. Departaments ........................................................................................................ 38

V. Nomenaments i cessaments
V.1. Facultats i Escoles
V.1.1. Nomenaments........................................................................................... 39
V.1.2. Cessaments .............................................................................................. 39
V.2. Escoles adscrites i vinculades
V.2.1. Nomenaments........................................................................................... 39
V.3. Departaments
V.3.1. Nomenaments........................................................................................... 39
V.3.2. Cessaments .............................................................................................. 40
V.4. Centres d’Estudis i de Recerca (CER)
V.4.1. Nomenaments........................................................................................... 41
V.4.2. Cessaments .............................................................................................. 41

VI. Convocatòries i resolucions de places
VI.1. Personal acadèmic i personal investigador en formació
VI.1.1. Convocatòries .......................................................................................... 42
VI.1.2. Resolucions ............................................................................................. 44
VI.2. Personal d’administració i serveis
VI.2.1. Convocatòries .......................................................................................... 47
VI.2.2. Resolucions ............................................................................................. 48

La publicació d'aquest Butlletí no constitueix una garantia de validesa i eficàcia de les disposicions i dels actes administratius dels quals dóna difusió.

BOUAB Núm. 180 - gener / 2020

I.

pàg. 2

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

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

Acord 1/2020, de 24 de gener, de la Comissió Econòmica del Consell Social
S'acorda
Aprovar l’acta de la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el dia 15 de novembre de 2019.
Acord 2/2020, de 24 de gener, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Exposició de motius
Vist el Certificat del vicerector d’Economia i Campus d’existència de crèdit suficient per atendre la despesa
corresponent a la contractació número 46/2019 corresponent al Servei d’Explotació i administració de sistemes i
comunicacions i suport als usuaris del Servei d’Informàtica de la UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA.
Vist el que estableix la base d’execució 22 del pressupost de la UAB per al 2019, aprovat en sessió plenària del
Consell Social, acord PLE 74/2018, de 19 de desembre de 2018 i l’acord PLE 73/2019 de 10 de desembre de 2019.
Vist el que disposen els articles 47 i 47 bis i 73,2 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària
pel que fa als compromisos de despeses de caràcter pluriennal i l’existència de crèdit pressupostari suficient per
atendre-les.
Vist l’article 89.d de la llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Vist el que disposa l’article 28.3.g del reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist el que disposa l’article 116.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, el qual
estableix literalment: “Asimismo, deberá incorporarse el certificado de existencia de crédito o, en el caso de
entidades del sector público estatal con presupuesto estimativo, documento equivalente que acredite la existencia
de financiación, y la fiscalización previa de la intervención, en su caso, en los términos previstos en la Ley 47/2003,
de 26 de noviembre, General Presupuestaria”.
Vist l’acord pres per la Comissió d’Economia i Organització delegada del Consell de Govern de 22 de gener de 2020,
en virtut del qual s’acorda: PRIMER. Aprovar la proposta de despeses pluriennals corresponent contractació número
46/2019 relativa al Servei d’Explotació i administració de sistemes i comunicacions i suport als usuaris del Servei
d’Informàtica de la UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA, que s’annexa; SEGON.
Elevar aquest acord al
Consell Social per tal que exerceixi les seves competències; TERCER. Encarregar als responsables dels àmbits
econòmics dins l’equip de govern i la Gerència l'execució i el seguiment d’aquests acords.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors i documentació continguda en la part expositiva,
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S'acorda
1) Aprovar la proposta de despeses pluriennals corresponents a la contractació número 46/2019 relativa al Servei
d’explotació i administració de sistemes i comunicacions i suport als usuaris del Servei d’Informàtica de la Universitat
Autònoma de Barcelona, d’acord amb el que consta en el document 1.
2)
Encarregar al vicerector d’Economia i de Campus i la vicegerent de l’Àmbit Econòmic de la UAB l'execució i el
seguiment d’aquest acord.
3)

Comunicar aquest acord a la Unitat de Contractació de la UAB.

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

Acord 1/2020, de 30 de gener, del Consell de Govern
Aprovar l’acta de la sessió anterior del dia 4 de desembre de 2019.
Acord 2/2020, de 30 de gener, del Consell de Govern
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’acord de la Comissió de Personal Acadèmic de data 21 de novembre de 2019 pel qual es va acordar la
modificació de la “Guia d’avaluació de l’activitat docent del professorat de la Universitat Autònoma de Barcelona
aprovada pel Consell de Govern en data 23/03/2017, segons el que recull i proposa l’autoinforme d’avaluació de la
UAB per a la renovació de l’acreditació del manual d’avaluació docent per traslladar-lo al Consell de Govern per a la
seva aprovació.
Vist l’article 18.4 a) de la Normativa de Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell
de Govern de la UAB, aprovada per Acord de Consell de Govern de 15 de juliol de 2009, i modificada en diverses
ocasions, la darrera en data 7 de novembre de 2018, pel que fa a les competències de la Comissió de Personal
Acadèmic, que estableix que li correspon informar les propostes que han de ser discutides i, si escau, aprovades pel
Consell de Govern pel que fa a disposicions normatives en matèria de personal acadèmic.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de
Qualitat el Consell de Govern ha adoptat els següents

ACORDS:
PRIMER. Aprovar la modificació de la “Guia d’avaluació de l’activitat docent del professorat de la Universitat
Autònoma de Barcelona aprovada pel Consell de Govern en data 23/03/2017, de conformitat amb l’annex adjunt.
[Document]
SEGON. Establir la seva entrada en vigor a partir del dia següent de la seva aprovació per part del Consell de
Govern, i ordenar la seva publicació al Butlletí Oficial de la UAB.
TERCER. Comunicar el present acord al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat, per tal que porti a terme
les mesures necessàries per a fer-lo efectiu.
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Acord 3/2020, de 30 de gener, del Consell de Govern
Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat de supressió d’un títol de grau que ha estat
presentada pel centre corresponent.
Vist el que disposa la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007,
de 12 d’abril, així com la resta de normes d’aplicació general.
Vist el que disposa el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments
universitaris oficials.
Vist el que disposa l’article 173 del Estatus de la UAB sobre la supressió d’ensenyaments que condueixen a l’obtenció
de títols oficials.
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 d’octubre de 2019, pel que fa a les
competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que haurà
d’aprovar el Consell de Govern sobre supressió d’ensenyaments i títols corresponents als estudis de primer cicle.
Atès que la proposta de supressió de títols de grau va ser informada favorablement a la sessió de la Comissió d’Afers
Acadèmics de 21 de gener de 2020.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de
Qualitat, el Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER. Aprovar la supressió del títol de grau següent:
-

Llengua i Literatura Catalanes

SEGON. Elevar l'aprovació de la supressió del títols de grau al Consell Social per tal que exerceixi les seves
competències.
TERCER. Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment dels acords
primer i segon.
QUART. Comunicar els presents acords a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.
Acord 4/2020, de 30 de gener, del Consell de Govern
Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat de supressió de títols de màster universitari
que han estat presentades pels centres corresponents.
Vist el que disposa la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007,
de 12 d’abril, així com la resta de normes d’aplicació general.
Vist el que disposa el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments
universitaris oficials.
Vist l’article 26 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb
el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011 i les seves posteriors
modificacions, sobre la creació i modificació de títols de màster universitari.
Vist l’article 12.4.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 30 d’octubre de 2019, pel que fa a les
competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que haurà
d’aprovar el Consell de Govern sobre supressió d’ensenyaments i títols de segon cicle.
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Atès que la proposta de supressió del títol de grau propi va ser informada favorablement a la sessió de la Comissió
d’Afers Acadèmics de 21 de gener de 2020.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de
Qualitat, s’eleva al Consell de Govern la següent
ACORDS
PRIMER. Aprovar la extinció dels títols de màster universitaris següents:
-

Antropologia Social i Cultural / Social and Cultural Anthropology (CREOLE)
Enginyeria Industrial
Erasmus Mundus en Estudis Ambientals: Ciutats i Sostenibilitat / Environmental Studies – Cities and
Sustainability
Gestió Documental, Transparència i Accés a la Informació
Polítiques i Planificació per a les Ciutats, l’Ambient i el Paisatge

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.
Acord 5/2020, de 30 de gener, del Consell de Govern
Vista la petició de creació d’un títols de màster propi que ha estat presentada a l'Escola de Postgrau, i després de
revisada la documentació justificativa corresponent que acredita que la proposta reuneix els requisits exigits per la
UAB per a la creació d'aquest tipus de títol.
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i les seves modificacions posteriors,
així com la resta de normes d'aplicació general.
Vist el que disposa l'article 64.f i 171.1 dels Estatuts de la UAB sobre la creació de titulacions pròpies de la UAB.
Vist l'article 12.4.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 30 d’octubre de 2019, pel que fa a les
competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que haurà
d'aprovar el Consell de Govern sobre creació d'ensenyaments i títols de primer cicle, segon cicle i formació
permanent.
Atès les propostes de creació i de modificació de títols de màster i de diplomes de postgrau propis que es
presenten van ser informades favorablement a la sessió de la Comissió d’Afers Acadèmics de 21 de gener de
2020.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la comissionada de la rectora per a l’Escola de
Postgrau i de la Qualitat Docent, el Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER. Aprovar la creació del títol de màster propi següent:
-

Màster en Comunicació LGTBI+
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SEGON. Elevar l'aprovació de la creació del títol de màster propi al Consell Social per tal que exerceixi les seves
competències.
TERCER. Encarregar a la directora de l’Escola de Postgrau i de la Formació Contínua l'execució i el seguiment dels
acords primer i segon.
QUART. Comunicar els presents acords a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.
Acord 6/2020, de 30 de gener, del Consell de Govern
Atès que el Consell de Govern de 2 de març de 2011 va aprovar la Normativa de la Universitat Autònoma de
Barcelona en matèria d’Investigació, en virtut de la qual es va actualitzar, aclarir i harmonitzar tota la normativa de
la Universitat en matèria de recerca i transferència de coneixements. Posteriorment, el text resultant va ser modificat
per acords de l’esmentat òrgan en dates 5 de juny de 2013, 22 de juliol de 2014, 19 de març de 2015, 8 de novembre
de 2016 i 12 de juliol de 2017.
Tot i que en l’esmentada normativa es van incorporar les principals innovacions legislatives en matèria de recerca
afavorides, entre d’altres, per la Llei 2/2011, de 4 de març, de economia sostenible i per la Llei 14/2011, d’1 de
juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació, l’Equip de Govern ha considerat adient promoure l’aprovació d’una
nova normativa actualitzada per acomodar-la a les necessitats actuals de la Universitat en els següents termes:
1. Actualitzant les estructures de recerca històricament existents i les relacions entre la Universitat i les entitats
de l’Esfera UAB quan investigadors de la Universitat tinguin la sera activitat de recerca adscrita a persones
jurídiques que configuren l’Esfera UAB, així com, regular en el present cos normatiu els col·laboradors de recerca,
institució regulada actualment en el Reglament de personal acadèmic.
2. En l’àmbit dels serveis universitaris, s’han aclarit les competències per a la creació, la modificació i la supressió
dels mateixos; s’han reorganitzat funcionalment els serveis cientificotècnics; i, s’ha volgut desenvolupar un nou
tipus de serveis universitaris, com són els laboratoris d’innovació a la docència.
3. En matèria de la recerca col·laborativa s’ha apostat per l’institut jurídic de les unitats mixtes d’investigació,
com a realitat emparada per l’article 34 de la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació,
en detriment de les antigues unitats associades, les quals permeten una major versatilitat en la col·laboració
científica que es vulgui portar a terme en cada moment amb una determinada institució de recerca.
4. S’ha volgut recollir en el present text la normativa substantiva dels treballs aixoplugats en l’article 83 de la
Llei orgànica 6/2011, de 21 de desembre, d’universitats, ja que la norma processal d’aplicació segueix essent el
‘Reglament d’autorització de signatura de convenis de col·laboració i de contractes de l’article 83 de la LOU i de
transferència de tecnologia i de coneixements de la UAB’, aprovat per acord del Consell de Govern de 19 d’octubre
de 2011, el qual manté la seva vigència.
5. Es desenvolupa normativament l’assumpció de funcions de direcció en centre de recerca amb personalitat
jurídica pròpia per part del personal acadèmic de la Universitat, d’acord amb el que disposa l’article 17.2 de la
Llei 14/2011, d’1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació, la disposició addicional 12a de la Llei 2/2014,
de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i l’article 72 de la Llei 1/2003,
de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
6. En l’àmbit de la transmissió de coneixements s’ha optat per suprimir les start-up, figura jurídica que al llarg
del temps s’ha observat la seva ineficàcia com a mecanisme de transmissió de coneixements al sector productiu,
s’ha simplificat la gestió en la creació i participació en les empreses de base tecnològica. S’ha ampliat l’àmbit
objecte de transmissió de coneixements els secrets empresarials, en consonància amb la promulgació de la Llei
1/2019, de 20 de febrer, de secrets empresarials, la qual cosa requerirà un futur desenvolupament reglamentari
i s’han redistribuït els percentatges de redistribució dels resultats d’explotació dels resultats de la recerca per tal
de assegurar la promoció en la transferència de coneixements al sector productiu.
Atès que ha resultat un text articulat estructurat en 8 títols, 120 articles, 3 disposicions addicionals, 4 disposicions
transitòries, una disposició derogatòria i 5 disposicions finals. A més a més, inclou un sumari dels seu articulat,
l’objecte del qual és facilitar la utilització de la norma als seus destinataris mitjançant una ràpida localització i
ubicació sistemàtica dels seus preceptes
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Atès que en dates 20 de maig de 2019 i 3 de juny de 2019 la Comissió d’Investigació i la Comissió de Transferència
de Coneixements i Projectes Estratègics van celebrar sessions conjuntes on van informar favorablement del text
articulat.
Atès que en dates 25 de novembre 2019 i 22 de gener de 2020, van ser informades de determinats preceptes del
text articulat a la Comissió d’Economia i d’Organització i a la Comissió de Personal Acadèmic, respectivament.
Vist els articles 60 i 64 la competència reglamentaria de la universitat correspon al Consell de Govern.
Vista la conformitat del gabinet jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta conjunta del vicerector de Recerca i de
Transferència i del vicerector d’Innovació i de Projectes Estratègics, el Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER. Aprovar la Normativa de la Universitat Autònoma de Barcelona en matèria d’Investigació. [Document]
SEGON.- Encarregar al vicerector de Recerca i de Transferència i al vicerector d’Innovació i de Projectes Estratègics
l'execució i el seguiment d’aquests acords.
TERCER.- Comunicar els presents acord s al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries
per a fer-los efectius.

Acord 7/2020, de 30 de gener, del Consell de Govern
Vist l’article 18.1, segon paràgraf de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, que estableix
que les sessions que celebri l’òrgan col·legiat es poden gravar, que el fitxer resultant de la gravació, juntament amb
la certificació expedida pel secretari de l’autenticitat i la integritat d’aquest, i tots els documents en suport electrònic
que s’utilitzin com a documents de la sessió, poden acompanyar l’acta de les sessions, sense necessitat de fer-hi
constar els punts principals de les deliberacions.
Vist l’article 18.2, segon paràgraf de la mateixa Llei, que estableix que quan s’hagi optat per la gravació de les
sessions celebrades o per la utilització de documents en suport electrònic, s’han de conservar de manera que es
garanteixi la integritat i l’autenticitat dels fitxers electrònics corresponents i l’accés a aquests per part dels membres
de l’òrgan col·legiat.
Atès que el sistema de gravacions de sessions permet enregistrar les intervencions dels membres d’un òrgan en la
seva integritat amb la mateixa validesa legal que el document escrit que s’ha fet servir fins ara.
Atès que la videoacta permetrà simplificar el procediment administratiu ja que estalviarà costos; implica una major
transparència dels òrgans col·legiats de la Universitat, així com una optimització del recursos.
Atès que per tal de fer efectiu l’enregistrament audiovisual de les sessions del Consell de Govern és necessari
procedir a la modificació del Reglament del Consell de Govern aprovat per acord del mateix òrgan de 26 de febrer
de 2004, modificat pels acords de 2 de març de 2011, de 13 de juliol de 2011, de 25 d’abril de 2012 i de 10 de
desembre de 2013.
Atès que la Normativa de Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB estableix en el seu article 6 que el règim de funcionament de les comissions del Consell de Govern és el que
estableix el Reglament del Consell de Govern de 26 de febrer de 2004, i per tant, amb l’aprovació de la modificació
del Reglament del Consell de Govern proposada, també serà d’aplicació a les comissions del Consell de Govern.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a proposta del secretari general el Consell de Govern ha adoptat els següents

Butlletí Oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona

BOUAB Núm. 180 - gener / 2020

pàg. 8

ACORDS
PRIMER. Aprovar la modificació del Reglament del Consell de Govern aprovat per acord del mateix òrgan de 26 de
febrer de 2004, modificat pels acords de 2 de març de 2011, de 13 de juliol de 2011, de 25 d’abril de 2012 i de 10
de desembre de 2013, en els termes que s’annexa. [Document]
SEGON. Encarregar al secretari general l'execució i el seguiment d’aquests acords.
TERCER. Comunicar els presents acords als presidents de les comissions del Consell de Govern, per tal que portin
a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.
Acord 8/2020, de 30 de gener, del Consell de Govern
Vist l’article 2 apartat 3 del Reial Decret 1086/1989, de 28 d’agost, sobre retribucions del professorat universitari
que regula el complement per l’exercici de càrrecs acadèmics.
Vist el Decret 405/2006, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les retribucions addicionals del personal docent i
investigador funcionari i contractat de les universitats públiques de Catalunya.
Vist que en data 5 de març de 2014 el Consell de Govern va aprovar la Normativa en Matèria de càrrecs acadèmics
de direcció i de gestió de la UAB i que va ser modificada per acords de Consell de Govern de 12 de juny de 2014,
de 19 de març de 2015, 16 de març de 2016, 5 de desembre de 2018 i 4 de desembre de 2019.
Vista la necessitat de modificar el que disposa l’article 2.4 i la Taula 2 en relació al càrrec de Director/a d’institut
propi i director /a de l’ICE i al de Secretari /a d’institut propi i vicedirector/a de l’ICE.
Atès que en data 22 de gener de 2020 la Comissió d’Economia i Organització de la UAB va informar favorablement
de la modificació de la Normativa en matèria de càrrecs acadèmics de gestió i de direcció.
Vist l'article 3, lletra d) del Reglament de Consell de Govern, segons la redacció donada per acord del Consell de
Govern de data 10 de desembre de 2013, pel que fa a les competències del Consell de Govern.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector d’Economia ai Campus, el Consell
de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER. Aprovar de la modificació de la Normativa en matèria de càrrecs acadèmics de gestió i de direcció de la
UAB, que s'annexa. [Document]
SEGON. Encarregar el vicerector d’Economia i de Campus l'execució i el seguiment d'aquests acords.
TERCER. Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Economia, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.
Acord 9/2020, de 30 de gener, del Consell de Govern
El Consell de Govern de la UAB va aprovar en data 15 de maig de 1992 el Reglament del Departament de
Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social.
En data 13 de novembre de 2019, el Consell de Departament ha aprovat la proposta de modificació del nom del
Departament en el sentit que passi a denominar-se Departament de Teories de l’Educació i Pedagogia Social.
Vist que de data 4 de desembre de 2019 el Consell de Govern va acordar obrir un termini de 15 dies per tal que les
facultats, escoles, departaments, instituts universitaris d'investigació i personal acadèmic afectats presentin, si ho
consideren convenient, al·legacions motivades sobre la proposta de canvi de nom del Departament de Pedagogia
Sistemàtica i Social i, eventualment, que es facin arribar a la Secretaria General.
Atès que durant aquest període no s’ha rebut cap escrit d’al·legacions al respecte.
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D'acord amb els articles 20 i 64 dels Estatuts de la UAB, correspon al Consell de Govern l'aprovació del canvi de
nom d'un departament.
De conformitat amb l’article 20.6 dels Estatuts de la UAB, un cop acomplert amb el que disposa l’apartat 5 de
l’esmentat article es proposa l’aprovació del canvi de denominació del Departament.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de l’Equip de Govern, el Consell de Govern ha
adoptat els següents
ACORDS:
PRIMER. Aprovar la proposta de canvi de nom del Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social en el sentit que
passi de denominar-se Departament de Teories de l’Educació i Pedagogia Social, i, en conseqüència, modificar el
seu Reglament amb els canvis de denominació corresponents.
SEGON. Encarregar el secretari general l'execució i el seguiment d’aquests acords.
TERCER. Comunicar el present acord al Departament de Teories de l’Educació i Pedagogia Social als efectes
oportuns.
Acord 10/2020, de 30 de gener, del Consell de Govern
Atès que la Universitat Autònoma de Barcelona és patrona de la Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859 i que el càrrec
caducarà el proper 18 de febrer de 2020.
Atès que la Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859 té per finalitat administrar els fons per a obra social de l’antiga
Caixa d’Estalvis ‘Caixa d’Estalvis Unió de Caixes de Manlleu, Sabadell i Terrassa’ que se li han assignat i donar
continuïtat a la tradició de l’obra social d’aquesta entitat i, anteriorment, de l’antiga Caixa d’Estalvis de Sabadell de
la que vol esdevenir hereva, amb fidelitat als principis que han configurat la seva actuació en el decurs de la història
i adequant-los a les noves circumstàncies.
Atès que des de la presidència de la Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859 s’ha proposat a la Universitat Autònoma
de Barcelona la seva renovació en el càrrec.
Vists els articles 60 i 64.w) dels Estatuts de la UAB segons el quals el Consell de Govern és l’òrgan suprem de govern
col·legiat de la Universitat, el qual ostenta les competències residuals.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del secretari general de la UAB, el Consell de
Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER. Aprovar la renovació de la Universitat Autònoma de Barcelona com a membre del Patronat de "Fundació
Especial Antiga Caixa Sabadell 1859 ", amb acceptació expressa dels seus estatuts, i designar com a persona física
representant estable d’aquesta Universitat al senyor Carlos Eliseo Sanchez Lancis, vicerector de Relacions
Institucionals i de Cultura.
SEGON. Encarregar al secretari general l'execució i el seguiment d’aquests acords.
TERCER. Comunicar els presents acords al cap del Gabinet Jurídic, per tal que porti a terme les mesures necessàries
per a fer-los efectius.
QUART. Notificar aquests acords a la Fundació Especial Antiga Caixa Sabadell 1859.
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Acord 11/2020, de 30 de gener, del Consell de Govern
Atès que Hotel Campus, S.L.U. va ser constituïda per la FUAB en data 13 de juliol de 2010 mitjançant l’atorgament
de l’escriptura de constitució social davant el notari de Cerdanyola del Vallès, Sr. Rafael Thode Garrido, sota el núm.
955 del seu protocol, amb l’objecte social d’explotar l’Hotel, ubicat al campus universitari, amb les seves
instal·lacions complementàries.
Atès que en data 20 de juny de 2019 el Patronat de la FUAB va acordar la dissolució de la societat Hotel Campus,
SLU, cessant els administradors en els seus càrrecs i designant titular i suplent, i que el 3 d’octubre de 2019 el
Consell de Govern va ratificar l’anterior acord.
Atès que en data 28 d’octubre de 2019 el Patronat de la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona va acordar (i)
Aprovar el balanç final de liquidació de l’Hotel Campus; (ii) amb un actiu net de 8.608,01 € i es fixa una quota de
liquidació corresponent a les 3.300 participacions socials als que integren el capital social de l’entitat en un 100%;
(iii) declarar liquidada la societat Hotel Campus, S.L. en liquidació.
Vist l'article 88.e) de la llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya en relació amb l’article 64.t) dels
estatuts de la UAB, és competència del Consell de Govern proposar al Consell Social, per la seva aprovació, l’extinció
d’entitats jurídiques per la promoció i desenvolupament dels fins de la Universitat.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector d’Economia i de Campus, el Consell
de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER. Ratificar l’acord del Patronat de la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona de data 28 d’octubre de
2019 pel qual es va acordar la liquidació de la companyia Hotel Campus, S.L.U. en els termes del document annex.
[Document]
SEGON. Elevar aquest acord al Consell Social per a la seva aprovació, si escau.
TERCER. Encarregar al vicerector d’Economia i de Campus l'execució i el seguiment de l'acord primer.
QUART. Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries
per a fer-los efectius i a l’òrgan liquidador de la companyia Hotel Campus, S.L.U.

Acord 12/2020, de 30 de gener, del Consell de Govern
D’acord amb la Resolució EMC/3081/2018, de 21 de desembre, per la qual es dóna publicitat al procediment i als
terminis de presentació de les sol·licituds d'avaluació de l'activitat investigadora del personal docent i investigador
funcionari i contractat, per a períodes que hagin finalitzat com a màxim el 31 de desembre de 2018.
Vistes les certificacions d’acord amb l’avaluació de la recerca per l’AQU Catalunya referents als complements
retributius autonòmics per mèrits de recerca del professorat funcionari de la UAB.
El Decret 405/2006, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les retribucions addicionals del personal docent i
investigador funcionari i contractat de les universitats públiques de Catalunya, en el seu article 7 estableix que un
cop certificada l’avaluació per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, ho traslladarà al
Consell de Govern per tal que pugui formular la proposta d’assignació al Consell Social.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Personal Acadèmic, el Consell de
Govern ha adoptat els següents

Butlletí Oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona

BOUAB Núm. 180 - gener / 2020

pàg. 11

ACORDS
PRIMER. Donar-se per assabentats i donar per bona la proposta de l’Agència per a la Qualitat del Sistema
Universitari de Catalunya de complements retributius addicionals per mèrits de recerca del professorat funcionari de
la UAB que han obtingut avaluació positiva. [Document]
SEGON. Elevar aquest acord al Consell Social per a la seva aprovació, si escau.
TERCER. Comunicar el present acord a l’Àrea de Gestió de Persones, per tal que portin a terme les mesures
necessàries per a fer-lo efectiu.
QUART. Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic que faci l’execució i el seguiment d’aquests acords.

Acord 13/2020, de 30 de gener, del Consell de Govern
Atès que per acord del Consell de Govern de 5 de juny de 2013 es va acordar la creació de l’empresa
HEALTH&SPORTLAB, S.L. com a empresa de base tecnològica de la Universitat, a través de UABFIRMS, S.L., aportant
1.400 €, corresponent al 7% del capital social.
Atès que el 25 de juny de 2013 es va crear HEALTH&SPORTLAB, S.L., davant notari, la qual tenia per objecte social
el desenvolupament de productes i serveis, i la consultoria i assessoria en l’àmbit de la salut, benestar i la qualitat
de vida.
Atès que en data 8 de gener de 2020 es van reunir el socis de HEALTH&SPORTLAB, S.L., en junta extraordinària i
universal, i van acordar, entre d’altres, (i) la dissolució i liquidació simultània de la companyia, (ii) el cessament de
l’administratdor únic i el nomenament de liquidador únic; (iii) el balanç final de liquidació, de l’informe sobre les
operacions de liquidació i del projecte de divisió de l’actiu resultant; i (iv) la quota de liquidació.
Vist l'article 88.e) de la llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya en relació amb l’article 64.t) dels
estatuts de la UAB, és competència del Consell de Govern proposar al Consell Social, per la seva aprovació, l’extinció
d’entitats jurídiques per la promoció i desenvolupament dels fins de la Universitat.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector d’Innovació i de Projectes Estratègics,
el Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER. Ratificar l’acord de la junta extraordinària i universal de socis de la companyia HEALTH&SPORTLAB, S.L.
de data 8 de gener de 2020 per la qual es va acordar, entre d’altres: (i) la dissolució i liquidació simultània de la
companyia, (ii) el cessament de l’administrador únic i el nomenament de liquidador únic; (iii) el balanç final de
liquidació, de l’informe sobre les operacions de liquidació i del projecte de divisió de l’actiu resultant; i (iv) la quota
de liquidació; en els termes del document annex. [Document]
SEGON. Elevar aquest acord al Consell Social per a la seva aprovació, si escau.
TERCER. Encarregar al vicerector d’Innovació i de Projectes Estratègics l'execució i el seguiment de l'acord primer.
QUART. Comunicar els presents acords a la vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries
per a fer-los efectius i a l’òrgan liquidador de la companyia HEALTH&SPORTLAB, S.L.
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I.3. Comissions del Consell de Govern
I.3.1. Comissió d’Afers Acadèmics
[tornar a l’índex]

Acord 001/2020, de 21 de gener de 2020 , Comissió d'Afers Acadèmics

ACORDS
Aprovació de l'acta de 19 de novembre de 2019.

Acord 002/2020, de 21 de gener de 2020 , Comissió d'Afers Acadèmics
Vistes la petició de creació d’un títol de màster propi que ha estat presentada a l'Escola de Postgrau, i després de
revisada la documentació justificativa corresponent que acredita que la proposta reuneix els requisits exigits per la
UAB per a la creació d'aquest tipus de títols.
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, 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 d’octubre de 2019, pel que fa a les
competències de la Comissió d'Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que haurà
d'aprovar el Consell de Govern sobre creació d'ensenyaments i títols de primer cicle, segon cicle i formació
permanent.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
Primer. Informar favorablement sobre la creació del nous títol de màster propi.
Segon. Elevar aquest acord al Consell de Govern perquè l’aprovi, si escau.

Acord 003/2020, de 21 de gener de 2020 , Comissió d'Afers Acadèmics
Vistes les propostes d’aprovació i de modificació de plans d’estudis de màster propis presentades a l'Escola de
Postgrau, i després de revisada la documentació justificativa corresponent que acredita que les propostes reuneixen
els requisits exigits per a la seva aprovació i modificació.
Atesa la necessitat d’implementar les propostes que es presenten per tal de satisfer la demanda d’aquests estudis.
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general.
Vist el què disposa l’article 230 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de
conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011 i les seves
posteriors modificacions, sobre els plans d’estudis dels títols de màster.
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Vist l’article 285.2 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat
amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011, sobre els plans d’estudis
de les diplomatures de postgrau.
Vist l'article 12.3.a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 30 d’octubre de 2019, pel que fa a les
competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon aprovar els plans d’estudis de tots
els estudis de primer cicle, segon cicle i formació permanent conduents a títols oficials i a títols propis i informar-ne
al Consell Social, així com les modificacions derivades de la seva aplicació.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
Primer. Aprovar, per delegació del Consell de Govern, el pla d’estudis del màster propi següent, amb la condició que
els òrgans competents aprovin el títol corresponent:
- Màster en Comunicació LGTBI+
Segon. Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la modificació del pla d’estudis del màster propi següent:
- Infermeria Quirúrgica, Anestèsia i Teràpia del Dolor
Tercer. Encarregar a la Comissionada per a l’Escola de Postgrau i la Qualitat Docent l'execució i el seguiment
d’aquests acords.
Quart. Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per fer-los efectius.

Acord 004/2020, de 21 de gener de 2020 , Comissió d'Afers Acadèmics
Vista la proposta de creació de nous cursos d’especialització presentada a l'Escola de Postgrau, i després de revisada
la documentació justificativa corresponent que acredita que la proposta reuneixen els requisits exigits per la UAB
per a la seva aprovació.
Atesa la necessitat d’implementar les propostes que es presenten per tal de satisfer la demanda d’aquests estudis.
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general.
Vist l’article 305 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb
el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011 i les seves posteriors
modificacions, sobre les propostes de cursos d’especialització.
Vist l’article 306 de l’esmentada normativa, que estableix que les propostes de cursos d’especialització són
aprovades per la Direcció de l’Escola de Postgrau i que la comissió del Consell de Govern amb competències sobre
l’ordenació acadèmica dels estudis de postgrau ha de ser informada periòdicament sobre les propostes aprovades.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
Primer. Considerar-se assabentada de l’aprovació dels cursos d’especialització.[Document]
Segon. Encarregar a la Comissionada per a l’Escola de Postgrau i la Qualitat Docent el seguiment d’aquest acord.
Tercer. Comunicar aquests acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per fer-los efectius.
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Acord 005/2020, de 21 de gener de 2020 , Comissió d'Afers Acadèmics
Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat d’actualització de la programació de graus i
màsters universitaris de la UAB per al curs 2021-2022.
Vist que les noves propostes de programació de grau i de màster universitari de la UAB per al curs 2021-22 va ser
aprovada en la sessió de la Comissió d’Afers Acadèmics de 15 d’octubre de 2019.
Atesa la necessitat d’actualitzar el llistat de les propostes per incloure nous estudis de grau i de màster a la
programació per al curs 2020-2021.
Vist l’acord del Claustre de la UAB de 15 de març de 2017, pel qual s’aprova el document marc sobre l’arquitectura
de titulacions a la UAB.
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 acord del Consell de Govern de data 30 d’octubre de 2019, pel que fa a les
competències de la Comissió d'Afers Acadèmics.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
Primer. Aprovar l’actualització de les noves propostes de programació de grau i de màsters universitaris de la UAB
per al curs 2021-2022, incorporant les propostes següents:
•
•
•
•
•

MU
MU
MU
MU
MU

en Ciència i Tecnologia Quàntiques / Quantum Science and Technology
en Ciència Política en Investigació i Pràctica en Democràcia / Political Science in Democracy Research and Practice
Erasmus Mundus Joint Master Degree Eurofotònica / Erasmus Mundus Joint Master Degree Europhotonics
en Lingüística Romànica Teòrica i Experimental / Romance theoretical and Experimental Linguistics
Matemàtiques interdisciplinars / Interdisciplinary Mathematics

Segon. Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat 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 006/2020, de 21 de gener de 2020 , Comissió d'Afers Acadèmics
Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat d’aprovació de modificació de memòries de
títols de grau que han estat presentades pels centres corresponents.
Atès la necessitat de modificar les memòries de títols de Grau que es presenten, per tal d’adequar-la a les necessitats
actuals.
Vist l’article 28 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 regula la modificació dels plans d’estudis
conduents a l’obtenció de títols oficials ja verificats.
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 d’octubre de 2019, pel que fa a les
competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon, per delegació del Consell de Govern,
l’aprovació dels plans d’estudis dels estudis de primer 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 l’aplicació.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
Primer. Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la modificació de la memòria dels títols de Grau següents:
• Administració i Direcció d’Empreses
• Arqueologia
• Ciències Biomèdiques
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Comptabilitat i Finances
Comunicació de les Organitzacions
Economia
Empresa i Tecnologia
Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
Enginyeria en Organització Industrial
Enginyeria Mecànica
Enginyeria Química
Estadística Aplicada
Estudis d’Anglès i Català
Estudis d’Anglès i Francès
Estudis de Català i Espanyol
Estudis d’Àsia Oriental
Estudis Socioculturals de Gènere
Física
Física + Matemàtiques
Física + Química
Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial
Matemàtiques
Periodisme
Psicologia
Traducció i Interpretació
Turisme

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 007/2020, de 21 de gener de 2020 , Comissió d'Afers Acadèmics
Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat d’informe sobre l’extinció de títols de grau
que ha estat presentada pels centres corresponents.
Vist el que disposa la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007,
de 12 d’abril, així com la resta de normes d’aplicació general.
Vist el que disposa el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments
universitaris oficials.
Vist l’article 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 d’octubre de 2019, pel que fa a les
competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que haurà
d’aprovar el Consell de Govern sobre supressió d’ensenyaments i títols de primer cicle.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
Primer. Informar favorablement sobre l’extinció del títol de grau propi següent:
•

Llengua i Literatura Catalanes

Segon. Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació.
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Acord 008/2020, de 21 de gener de 2020 , Comissió d'Afers Acadèmics
Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat de modificació de memòries de títols de
màster universitari que han estat presentades pels centres corresponents.
Atesa la necessitat de modificar les memòries dels títols de màster universitari que es presenten, per tal d’adequarles a les necessitats actuals.
Vist l'article 28 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 regula la modificació dels plans d’estudis
conduents a l’obtenció de títols oficials ja verificats.
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 d’octubre de 2019, pel que fa a les
competències de la Comissions d'Afers Acadèmics, que estableix que li correspon aprovar els plans d’estudis
conduents a l’obtenció de títols de segon cicle i informar-ne al Consell Social, així com aprovar les modificacions
derivades de l’aplicació.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
Primer. Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la modificació de les memòries dels títols de màster universitari
següents:
• Arxivística i Gestió de Documents
• Biblioteca Escolar i Promoció de la Lectura
• Estudis Anglesos Avançats / Advanced English Studies
• Formació de Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i
Ensenyament d’Idiomes
• Francès Llengua Estrangera i Diversitat Lingüística
• Gestió Esportiva / Sport Management
• Interpretació de Conferències
• Medicina Transfusional i Teràpies Cel·lulars Avançades / Transfusion Medicine and Advanced Cell Therapies
• Osteopatia
• Psicopedagogia
• Recerca en Art i Disseny
• Recerca en Educació
• Recerca en Psicologia Clínica i de la Salut
• Traducció Audiovisual
• Traducció i Estudis Interculturals
• Tradumàtica: Tecnologies de la Traducció
• Unió Europea-Xina: Cultura i Economia
• Zoonosis i Una Sola Salut (ONE HEALTH)
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 009/2020, de 21 de gener de 2020 , Comissió d'Afers Acadèmics
Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat d’extinció de títols de Màster Universitari
que han estat presentades pels centres corresponents.
Vist el que disposa la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007,
de 12 d’abril, així com la resta de normes d’aplicació general.
Vist el que disposa el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments
universitaris oficials.
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Vist l’article 226 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb
el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011 i les seves posteriors
modificacions, sobre la creació i modificació de títols de màster universitari.
Vist l’article 12.4.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 30 d’ocatubre de 2019, pel que fa a les
competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que haurà
d’aprovar el Consell de Govern sobre supressió d’ensenyaments i títols de segon cicle.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
Primer. Informar favorablement sobre la extinció dels títols de màster universitaris següents:
•
•
•
•
•
•

Antropologia Social i Cultural / Social and Cultural Anthropology (CREOLE)
Enginyeria Industrial EE
Enginyeria Indurstrial EUSS
Erasmus Mundus en Estudis Ambientals: Ciutats i Sostenibilitat / Environmental Studies – Cities and Sustainability
Gestió Documental, Transparència i Accés a la Informació
Polítiques i Planificació per a les Ciutats, l’Ambient i el Paisatge

Segon.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació.

Acord 010/2020, de 21 de gener de 2020 , Comissió d'Afers Acadèmics
Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat d’aprovació de l’autoinforme per al procés
d’acreditació de les titulacions dels centres.
Atès que per a dur a terme aquest procés es requereix de l’elaboració d’un autoinforme per part del centre a
acreditar, i atès que tal com s’estableix en el procés definit per l’AQU, forma part de la documentació que s’ha de
lliurar i que s’avalua per part d’una comissió externa, amb l’objectiu d’obtenir l’informe definitiu d’acreditació
favorable que permeti la continuïtat de la impartició de les titulacions.
Vist l’article 27 bis del Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments
universitaris oficials, que regula la renovació de l’acreditació dels títols universitaris oficials.
Vist l’article 12 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 d’octubre de 2019, pel que fa a les
competències de la Comissió d’Afers Acadèmiques.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
Primer. Aprovar els autoinformes per al procés d’acreditació de les titulacions dels centres següents:
•
•
•
•
•
•
•

Escola d’Enginyeria
Facultat de Ciències de la Comunicació
Facultat de Dret
Facultat de Traducció i d’Interpretació
Facultat de Veterinària
Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera
FUABformació

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.
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Acord 011/2020, de 21 de gener de 2020 , Comissió d'Afers Acadèmics
Vista la proposta del vicerectorat de Programació Acadèmica i de Qualitat, de modificació de la normativa acadèmica
de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Real Decret 1393/2007, de 29 d’octubre.
Atesa la necessitat de revisar de manera general la normativa acadèmica de la UAB, per tal d’unificar els diferents
textos, així com homogeneïtzar la seva redacció, actualitzar-la d’acord amb els darrers canvis normatius i adaptarla a la guia de llenguatge no sexista.
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 d’octubre de 2019, pel que fa a les
competències de la Comissió d'Afers Acadèmics.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
Primer.- Informar favorablement sobre la modificació del Títol IX (Pràctiques externes de la UAB) del Text Refós de
la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret
1393/2007, de 29 d’octubre.

Acord 012/2020, de 21 de gener de 2020 , Comissió d'Afers Acadèmics
Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat d'aprovació de l’oferta d’estudis i de places
per a l’accés a la universitat mitjançant l’acreditació de l’experiència laboral o professional per al curs acadèmic
2020-2021.
Vist l’article 3.1 del RD 412/2014, de 6 de juny, pel qual es regulen les condiciones per a l’accés als ensenyaments
universitaris oficials de grau, el qual disposa, que l’accés mitjançant l’acreditació d’experiència laboral o professional
es realitzarà respecte a uns ensenyaments concrets oferts per la universitat.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 d’octubre de 2019, pel que fa a les competències de la Comissió d'Afers
Acadèmics.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
Primer. Aprovar l'oferta d'estudis i de places per a l'accés als graus mitjançant l'acreditació de l'experiència laboral
o professional per al curs acadèmic 2020-2021, per delegació del Consell de Govern.[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 013/2020, de 21 de gener 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 2019-2020.
Atesa la necessitat d’implementar l’oferta d’activitats de reconeixement acadèmic en crèdits per a la participació en
activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació per al curs
acadèmic 2019-2020.
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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 d’octubre de 2019, pel que fa a les
competències de la Comissió d'Afers Acadèmics.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
Primer. Aprovar les activitats susceptibles de reconeixement acadèmic per al curs 2019-2020. [Document]
Segon. Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l’execució i el seguiment de l’acord primer.
Tercer. Comunicar aquests acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica per tal que porti a terme les mesures
necessàries per fer-los efectius.

Acord 014/2020, de 21 de gener de 2020 , Comissió d'Afers Acadèmics
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, que regula
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 d’octubre de 2019, 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.

I.3.2. Comissió d’Economia i d’Organització
[tornar a l’índex]

Acord 001/2020, de 22 de gener de 2020 , Comissió d'Economia i d'Organització

ACORDS
Aprovar l'acta de la sessió de 25 de novembre de 2019
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Acord 002/2020, de 22 de gener de 2020 , Comissió d'Economia i d'Organització
Vista la proposta del vicerector d’Economia i de Campus pel que fa a l’aprovació dels coeficients d’especificitat
corresponents al model de distribució dels pressupost de funcionament a centres i departaments.
Vist que per acord data 30 d’octubre de 2019, el Consell de Govern va aprovar la reforma del Model vigent de
distribució del pressupost de funcionament descentralitzat per a centres i departaments.
Atès que l’article 7.2 regula que la Comissió d’Economia i d’Organització aprovarà l’actualització, modificació i revisió
dels coeficients d’especificitat assignats a cada Centre i Departament.
Vist l'article 10 apartat 4, lletres c) i d) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del
Consell de Govern de la UAB, segons la redacció donada per pels Acord de Consell de Govern de 3 de maig de 2018,
pel que fa a les competències de la Comissió d'Economia i d'Organització en matèria de normatives en matèria
econòmic i de planificació i seguiment econòmic i pressupostari.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
PRIMER. Aprovar els coeficients d’especificitat corresponents al model de distribució dels pressupost de funcionament
a centres i departaments.[Document]
SEGON. Comunicar els presents acords al gerent i a la vicegerent d'Economia per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.
Acord 003/2020, de 22 de gener de 2020 , Comissió d'Economia i d'Organització
Vista l'acord del Consell de Govern del CSUC de 14 de novembre de 2019 pel qual s’acorda aprovar el Programa
General d’Activitats del CSUC per a l’exercici de 2020.
Atès que l’article 12.1 dels Estatuts del CSUC aprovats per Acord del Consell de Govern número 180/2019, de 3 de
desembre el qual estableix que són funcions del Consell de Govern l’aprovació del programa general d’activitats.
Vist l’Acord del Consell de Govern de 13 de desembre de 2017 mitjançant el qual s’aprova la modificació de l’Acord
pres pel Consell de Govern de data 26 de gener de 2017 en matèria de simplificació del procediment d’aprovació de
les despeses pluriennals, el qual literalment estableix:
“PRIMER. Delegar a la Comissió d’Economia i d’Organització la competència relativa a la proposta d’aprovació de les
despeses pluriennals del pressupost genèric pel procediment d’adjudicació procedent amb un pressupost base de
licitació superior a 200.000€ perquè l’elevi al Consell Social.
SEGON. Proposar al Consell Social que autoritzi al gerent l’aprovació de la despesa pluriennal del pressupost genèric
pel procediment d’adjudicació procedent fins a un pressupost base de licitació màxim de 200.000€ i amb l’obligació
d’informar semestralment al Consell Social de totes les operacions dutes a terme en el transcurs del semestre de
l’exercici social en curs.
TERCER. Aplicar el procediment previst als acords primer i segon a les pròrrogues de contractes administratius que
impliquin un compromís de despesa pluriennal del pressupost genèric.
QUART. Proposar al Consell Social que autoritzi al gerent l’autorització de les despeses de qualsevol import, de
caràcter anual o pluriennal, provinents de contractacions centralitzades en el Consorci de Serveis Universitaris de
Catalunya (CSUC), sempre que la despesa estigui prevista en el Pla General d’Activitats (PGA) anual que aprova el
Consell de Govern del CSUC. Amb aquesta finalitat, la Comissió d’Economia i d’Organització, delegada de Consell de
Govern, i la Comissió Econòmica del Consell Social seran informades anualment del PGA del CSUC.
Si la Comissió Executiva del CSUC aprovés una licitació no contemplada en el PGA anual, li serà aplicable el
procediment previst als acords primer, segon i tercer.”
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Vist l'article 10.2 lletra d) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, segons la redacció donada per l’Acord de Consell de Govern de 7 de novembre de 2018, pel que fa a les
competències de la Comissió d’Economia i d’Organització.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
PRIMER. Informar el Programa General d’Activitats del CSUC per al 2020.
SEGON. Encarregar al gerent i a la vicegerent d’Economia l'execució i el seguiment d’aquests acords.

Acord 004/2020, de 22 de gener de 2020 , Comissió d'Economia i d'Organització
Atès l'acord de la Comissió Executiva del CSUC de 14 de novembre de 2019 pel qual s’acorda aprovar les tarifes
pels serveis prestats i la seva política de facturació per a l’exercici 2020.
Vist l’Acord GOV/173/2013, de 10 de desembre, pel qual es va ratificar la dissolució del CBUC per absorció per part
del Centre de Serveis Científics i Acadèmics de Catalunya (CESCA) i que passà a denominar-se Consorci de Serveis
Universitaris de Catalunya (CSUC) el qual va assumir els objectius del CBUC.
Atès que l’article 26.2 dels Estatuts del CSUC estableix que l’aprovació de les correspon al Consell de Govern, qui
podrà delegar-ho, si escau, en la Comissió Executiva; així mateix regula que les tarifes del CSUC en la seva actuació
com a mitjà propi instrumental i servei tècnic de les institucions consorciades requerirà la ratificació d’aquestes.
Atès que la UAB és una de les entitats consorciades en el CSUC i que, per tant, les tarifes abans esmentades
requereixen la ratificació d'aquesta Universitat.
Vist l'article 10.1. lletres c) i d) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de
Govern de la UAB, segons la redacció segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 7 de
novembre de 2018 pel que fa a les competències de la Comissió d'Economia i d'Organització.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
PRIMER. Ratificar les tarifes pels serveis prestats pel Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) per a
l’exercici 2020.
SEGON. Elevar aquesta acord al Consell Social perquè exerceixi les seves competències.
TERCER. Encarregar al vicerector d’Economia i Campus l'execució i el seguiment d'aquests acords.
QUART. Comunicar els presents acords al comissionat de la rectora per a les Tecnologies de la Informació i de la
Comunicació i a la vicegerent d'Economia per tal que portin a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.

Acord 005/2020, de 22 de gener de 2020 , Comissió d'Economia i d'Organització
Vista la proposta d’aprovació de les modificacions de crèdit de data 20 de desembre de 2019.
Vistos els acords de la Comissió d’Economia i Organització de 14 de febrer de 2019, de 6 de març de 2019, de 10
d’abril de 2019, de 29 de maig de 2019 , de 27 de juny de 2019, de 19 de setembre de 2019, 21 d’octubre de 2019
i 25 de novembre de 2019.
Vistos els articles 210 i 211 dels Estatuts de la UAB que preveuen que la UAB té un pressupost anual, únic, públic i
equilibrat que conté tots els ingressos previsibles i la totalitat de les despeses estimades al llarg de l’exercici
econòmic i que el pressupost anirà acompanyat de les seves bases d’execució.
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Vistos els article 6 i 9 de les Bases d’execució del pressupost de la UAB pel 2019 aprovat per Acord consell de Govern
de 5 de desembre de 2018 i per Acord de Consell Social de 19 de desembre de 2018 pel que fa a les modificacions
de crèdit els quals preveuen que són les alteracions de les partides pressupostàries aprovades inicialment, i que
aquestes poden provenir de transferències de crèdit entre diverses partides i articles, traspàs de crèdits entre
diversos centres de cost i traspàs de crèdit entre diversos centres de cost.
Vist l'article 10.1 lletra a) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, segons la redacció donada per l’Acord de Consell de Govern de 15 de maig de 2019, pel que fa a les
competències de la Comissió d’Economia i d’Organització en matèria d’instruccions per al seguiment i la gestió del
pressupost.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

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

Acord 006/2020, de 22 de gener de 2020 , Comissió d'Economia i d'Organització
Vist l’acord del Consell de Govern de 13 de desembre de 2017 mitjançant el qual es va aprovar la simplificació del
procediment d’aprovació de despeses pluriennals en el sentit que el Consell Social va autoritzar al gerent l’aprovació
de la despesa pluriennal del pressupost genèric pel procediment d’adjudicació procedent fins a un pressupost base
de licitació màxim de 200.000€ i amb l’obligació d’informar semestralment al Consell Social de totes les operacions
dutes a terme en el transcurs del semestre de l’exercici social en curs.
Vista la relació de de les licitacions amb despesa pluriennal amb un pressupost base de licitació màxim de 200.000€
corresponents al segon semestre de 2019.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
PRIMER. Informar favorablement la relació de licitacions amb despesa pluriennal amb un pressupost base de licitació
fins a un import màxim de 200.000€ corresponents al segon semestre de 2019.
SEGON. Elevar aquest a acords al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències.
TERCER. Encarregar al vicerector d’Economia i de Campus l'execució i el seguiment d’aquests acords.
Acord 007/2020, de 22 de gener de 2020 , Comissió d'Economia i d'Organització
Vist el Certificat del vicerector d’Economia i Campus d’existència de crèdit suficient per atendre la despesa
corresponent a la contractació número 46/2019 corresponent al Servei d’Explotació i administració de sistemes i
comunicacions i suport als usuaris del Servei d’Informàtica de la UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA.
Vist el que estableix la base d’execució 22 del pressupost de la UAB per al 2019, aprovat per Acord consell de Govern
de 5 de desembre de 2019 i per Acord de Consell Social de 19 de desembre de 2019.
Vist el que disposen els articles 47 i 47 bis i 73,2 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària
pel que fa als compromisos de despeses de caràcter pluriennal i l’existència de crèdit pressupostari suficient per
atendre-les.
Vist el que disposa l’article 116.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, el qual
estableix literalment: “Asimismo, deberá incorporarse el certificado de existencia de crédito o, en el caso de
entidades del sector público estatal con presupuesto estimativo, documento equivalente que acredite la existencia
de financiación, y la fiscalización previa de la intervención, en su caso, en los términos previstos en la Ley 47/2003,
de 26 de noviembre, General Presupuestaria”.
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Vist l'article 10 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB,
segons la redacció donada per l’Acord de Consell de Govern de 13 de desembre de 2017 pel que fa al procediment
de simplificació del procediment d’aprovació de despeses pluriennals.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
PRIMER. Aprovar la proposta de despeses pluriennals corresponent contractació número 46/2019 relativa al Servei
d’Explotació i administració de sistemes i comunicacions i suport als usuaris del Servei d’Informàtica de la
UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA.
SEGON. Elevar aquest acord al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències.
TERCER. Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència l'execució i el
seguiment d’aquests acords.

Acord 008/2020, de 22 de gener de 2020 , Comissió d'Economia i d'Organització
Vist l’article 2 apartat 3 del Reial Decret 1086/1989, de 28 d’agost, sobre retribucions del professorat universitari
que regula el complement per l’exercici de càrrecs acadèmics.
Vist el Decret 405/2006, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les retribucions addicionals del personal docent i
investigador funcionari i contractat de les universitats públiques de Catalunya.
Vist que en data 5 de març de 2014 el Consell de Govern va aprovar la Normativa en Matèria de càrrecs acadèmics
de direcció i de gestió de la UAB i que va ser modificada per acords de Consell de Govern de 12 de juny de 2014,
de 19 de març de 2015, 16 de març de 2016 i de 5 de desembre de 2018 i 4 de desembre de 2019.
Vista la necessitat de modificar el que disposa l’article 2.4 i la Taula 2 en relació al càrrec de Director/a d’institut
propi i director /a de l’ICE i al de Secretari /a d’institut propi i vicedirector/a de l’ICE.
Vist l'article 10, apartat 4, lletres c) i f) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del
Consell de Govern de la UAB pel que fa a les competències de la Comissió d’Economia i d’Organització respecte a
les disposicions normatives en matèria econòmica i d’organització de l’administració.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
PRIMERA. Informar favorablement de la modificació de la Normativa en matèria de càrrecs acadèmics de gestió i de
direcció de la UAB.
SEGONA. Elevar la proposta de modificació de la Normativa en matèria de càrrecs acadèmics de direcció i de gestió
de la UAB al Consell de Govern perquè exerceixi les seves competències.
TERCERA. Encarregar el vicerector d’Economia i de Campus l'execució i el seguiment d'aquests acords.

Acord 009/2020, de 22 de gener de 2020 , Comissió d'Economia i d'Organització
Atès el que disposa el Decret 138/2008, de 8 de juliol d’indemnitzacions per raó del servei regula l’acreditació i el
pagament de les diferents indemnitzacions per la participació en tribunals d’oposicions i concursos encarregats de
la selecció de personal, o en la pràctica de proves d’aptitud que s’hagin de superar per a l’exercici de professions o
per a la realització d’activitats.
Vist l'article 10, de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB
pel que fa a les competències de la Comissió d’Economia i d’Organització respecte a les disposicions normatives en
matèria econòmica i d’organització de l’administració.
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Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
PRIMERA. Donar-se per assabentat de Instrucció nº 3/2018 del gerent pel pagament d’indemnitzacions per raó del
servei en els tribunals de tesis doctorals i concursos de professorat a personal extern.
SEGONA. Encarregar el vicerector d’Economia i de Campus l'execució i el seguiment d'aquests acords.

I.3.3. Comissió d’Investigació

[tornar a l’índex]

Acord 001/2020, de 9 de gener de 2020 , Comissió d'Investigació

ACORDS
Aprovar l'acta de 25 de novembre de 2019.

Acord 002/2020, de 9 de gener de 2020 , Comissió d'Investigació
En virtut de la RESOLUCIÓ EMC/2380/2019, de 16 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores i s'obre
la convocatòria d'ajuts destinats a universitats, centres de recerca i fundacions hospitalàries per contractar personal
investigador novell per a l'any 2020 (FI-DGR)
Vistos els criteris de priorització aprovats per la Comissió d’Investigació de 4 de setembre de 2019 (document 1).
Vist l’article 11.1 de les bases reguladores per la qual s’estableix que la instrucció d’aquests ajuts serà realitzada
per l’Àrea de Gestió de la recerca i que l’òrgan competent per a dictar la resolució de la concessió serà la Comissió
d’Investigació de la UAB, i serà autoritzada mitjançant resolució del vicerector competent en matèria de recerca.
Vist el llistat prioritzats de candidats que eleva l’Àrea de Gestió de la recerca a aquesta Comissió i que es lliurarà en
el mateix acte de la comissió (document 2), (S’aporta, a títol il·lustratiu la llista provisional prioritzada abans
d’al·legacions).
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
PRIMER.- Informar favorablement la proposta de priorització de les sol·licituds de beques FI-DGR per al 2018.
SEGON.- Comunicar els presents acords al vicerector de recerca i de transferència i elevar les actuacions a aquest
perquè emeti la corresponent resolució i la notifiqui als interessats i òrgans escaients.

Acord 003/2020, de 9 de gener de 2020 , Comissió d'Investigació
Atès que en data 7 de novembre de 2018 el Consell de Govern va aprovar la Normativa de la Universitat Autònoma
de Barcelona sobre reconeixement d’activitats de recerca a l’empara de l’article 21.1 de la Llei 24/2015, de 24 de
juliol, de patents (acord 98/2018).
Atès que es van presentar les sol·licituds de reconeixement d’activitats de recerca, relacionades al document 1.
Atès que a l’empara del que estableix l’article 4.3 de l’esmentada normativa la Comissió d’Investigació, en sessió de
21 de gener de 2019, va designar els membres de la comissió ad-hoc.
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Vist l’acord pres per la comissió ad-hoc en relació a les sol·licituds presentades el qual s’eleva, en qualitat de proposta
d’informe (document 2), a la Comissió d’Investigació perquè exerceixi les seves funcions.
Vist l’article 16 de la normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB,
segons redacció de 14 de juliol de 2016, en virtut de les quals correspon a la Comissió d’Investigació competències
en matèria de recerca.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
PRIMER.- Informar favorablement el reconeixement de recerca a les següents persones, en els termes establerts
als articles 5 i 6 de la normativa de la UAB sobre reconeixement d’activitats de recerca a l’empara de l’article 21.1
de la Llei 24/2015, de 24 de juliol, de patents:
• Igor Bogdanovic Rakic,
• Konstantinos Kourkoutas; i,
• Iolanda Saco
SEGON.- Elevar aquests acords a la rectora perquè exerceixi les seves funcions.
TERCER.- Encarregar a la Vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment d’aquests acords.
QUART.- Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries
per a fer-los efectius.

Acord 004/2020, de 9 de gener de 2020 , Comissió d'Investigació
Vista la proposta del vicerector de Recerca i de Transferència de Coneixements on proposa la modificació d’adscripció
d’activitat investigadora de personal acadèmic a CERS/Instituts.
Atès que es vol modificar les adscripcions d’alguns investigadors, d’acord amb el llistat que s’adjunta com a
document 1.
Vist l’article 23.2 del text refós de la normativa en matèria d’investigació de la UAB, segons redacció per acord del
Consell de Govern de data 2 de març de 2011, segons els quals, l’adscripció de la recerca del personal acadèmic
d’un departament de la UAB a una estructura de recerca pròpia haurà de ser informada favorablement per la
Comissió d’Investigació de la UAB, i serà autoritzada mitjançant resolució del vicerector competent en matèria de
recerca.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

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

Acord 005/2020, de 9 de gener de 2020 , Comissió d'Investigació
Vista la proposta del Vicerectorrde Recerca i de Transferència
Atès que durant el mes de novembre de 2019 el Banco Santander ha publicat la convocatòria de mobilitat
iberoamericà de Santander.
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Atès que la UAB ha de presentar 4 candidats prioritzats.
Atesa la proposta de criteris de priorització presentada per l’Àrea de Gestió de la Recerca [document 1].
Vist l'article 16.1a) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de juliol de 2016, pel que fa a les
competències de la Comissió d’Investigació, que estableix que li correspon aprovar i resoldre les convocatòries
d’ajuts de recerca.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
PRIMER.- Aprovar els criteris de priorització de la convocatòria de mobilitat iberoamericà de Santander.[Document]
SEGON.- Encarregar el vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment d’aquests acords.
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries
per a fer-los efectius.

Acord 006/2020, de 9 de gener de 2020 , Comissió d'Investigació

ACORDS
Informar favorablement el CIRTTA demanant que unifiquin l’ús dels signes distintius que fan servir per identificar
l’activitat del CER, no limitant-la a la tecnologia d’aliments i que al llarg del 2020 aconsegueixin la incorporació de
grups de recerca d’altres departaments als dels investigadors actuals.

Acord 007/2020, de 9 de gener de 2020 , Comissió d'Investigació
Atès que per acord de la Comissió d’Investigació de data 25 de novembre de 2019 es va aprovar els criteris de
priorització de places de programa de tecnics de suport a la recerca (TSR) de la UAB en els termes del document 1
Atès que un cop substanciat el procediment s’elevarà a la Comissió d’Investigació, en la pròpia sessió de 9 de gener
de 2020, la llista prioritzada de sol·licituds.
Vist l’article 16.1 de la normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de 14 de juliol de 2016, pel que fa a les
competències de la Comissió d’Investigació i que estableix que li correspon aprovar i resoldre les convocatòries
d’ajuts de recerca i els assumptes derivats de l’aplicació de les normatives aprovades en matèria d’investigació pel
Consell de Govern.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
PRIMER.- Aprovar la llista prioritzada de places del programa de tècnics de suport a la recerca (TSR) de la UAB.
[Document]
SEGON.- Encarregar a la Vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment d’aquests acords
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries
per a fer-los efectius.
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I.3.4. Comissió de Personal Acadèmic
[tornar a l’índex]

Acord 001/2020, de 22 de gener de 2020 , Comissió de Personal Acadèmic

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

Acord 002/2020, de 22 de gener 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
d’Economia Aplicada. [Document]
SEGON.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d’aquests acords.

Acord 003/2020, de 22 de gener de 2020 , Comissió de Personal Acadèmic

ACORDS
Donar-se per assabentats de la modificació de la “Normativa de la Universitat Autònoma de Barcelona en matèria
d’investigació”.
Acord 004/2020, de 22 de gener 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.
Vistos els articles 44,1 i 46 de la Llei d’Universitats de Catalunya que regulen els requisits del professorat agregat.
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Vist l’article 140 i següents dels Estatuts de la UAB que regulen la provisió de places de catedràtic, agregat i
col·laborador permanent.
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 4
de juliol del 2019.
Vista l’oferta pública d’ocupació de l’any 2017 aprovada per Consell de Govern en data 27 de setembre de 2017 i
publicada en el DOGC de 16 d’octubre de 2017.
Vist l’acord de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya de 30 de gener del 2014, modificat per acord de
la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya d’1 d’octubre del 2015.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Personal Acadèmic, la Comissió
de Personal Acadèmic de la UAB, ha adoptat els següents

ACORDS
PRIMER.- Aprovar la convocatòria dels concursos públics per a l’accés a places de professorat agregat o agregada
en règim de contracte laboral.[Document]
SEGON.- Encarregar al Vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d’aquests acords.

Acord 005/2020, de 22 de gener 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.
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 4
de juliol del 2019.
Vist l’article 45 i següents de la Llei d’Universitats de Catalunya que regulen els requisits del professorat contractat.
Vistos els articles 16 i 17 del conveni col·lectiu per al personal docent i investigador de les universitats públiques
catalanes de 21 de desembre de 2006, publicat en el DOGC de 14 de febrer de 2007.
Vist l'article 18 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB,
segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a les competències
de la Comissió de Personal Acadèmic.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
PRIMER.- Aprovar, si escau, la convocatòria de concursos per a la contractació de nou professorat associat per al
curs 2019-2020.[Document]
SEGON.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d’aquest acord.

Acord 006/2020, de 22 de gener 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
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universitats públiques catalanes, a partir del qual cada Universitat ha d’elaborar un manual propi d’avaluació docent
del professorat.
Vist l'article 4 de la Guia d’Avaluació de l’Activitat docent del professorat de la UAB, aprovada per l’acord de la
Comissió de Personal Acadèmic de 8 de febrer de 2012 que preveu que la Comissió de Personal Acadèmic es agent
de l’avaluació i li correspon l’avaluació de l’activitat docent del professorat.
Vist l'article 18.1 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a les
competències de la Comissió de Personal Acadèmic pel que fa a l’avaluació del personal acadèmic.
Atès que en la sessió s’informarà sobre la regulació d’AQU Catalunya de la convocatòria per al professorat funcionari
i contractat (http://www.aqu.cat/doc/manca actualitzar.pdf) i es presenta la convocatòria.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
Aprovar la convocatòria d’avaluació de l’activitat docent per optar a la retribució addicional del tram de docència
autonòmic pel professorat funcionari i contractat de la UAB.

I.3.5. Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística
[tornar a l’índex]

Acord 001/2020, de 29 de gener de 2020 , Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística
ACORDS
Aprovar l'acta de la sessió de 16 d'octubre de 2019.

Acord 002/2020, de 29 de gener de 2020 , Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística
Vista la proposta del vicerector de Relacions Internacionals de presentar la memòria d'actuacions del Pla de Llengües
del 2019.
Atès que la Universitat Autònoma de Barcelona disposa d’un Pla de llengües per al període 2016-2020, aprovat pel
Consell de Govern el 23 de novembre del 2015.
Atès que el Pla de llengües de la UAB es desplega en unes actuacions anuals, i que les actuacions per a l’any 2019
van ser aprovades per la Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística en la sessió del 24 de gener
del 2019.
Atès que convé que la Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística estigui assabentada del
desenvolupament de les actuacions anuals del Pla de llengües de la UAB.
Vist l'article 20 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB,
segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 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).
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
ACORDS
PRIMER.- Donar-se per assabentada del desenvolupament de les actuacions del Pla de llengües de la UAB per al
2019.

Butlletí Oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona

BOUAB Núm. 180 - gener / 2020

pàg. 30

SEGON.- Encarregar al vicerector de Relacions Internacionals l'execució i el seguiment d’aquests acords.
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent competent en matèria de política lingüística, per tal que
porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.

Acord 003/2020, de 29 de gener de 2020 , Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística
Atès que la Universitat Autònoma de Barcelona disposa d’un Pla de llengües per al període 2016-2020, aprovat pel
Consell de Govern el 23 de novembre del 2015.
Atès que el Pla de llengües de la UAB es desplega en unes actuacions anuals.
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).
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
ACORDS
PRIMER.- Aprovar les actuacions del Pla de llengües per a l’any 2020, les quals estan subjectes a la disponibilitat
pressupostària prevista al pressupost de la UAB. [Document]
SEGON.- Encarregar al vicerector de Relacions Internacionals l'execució i el seguiment d’aquests acords.
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent competent en matèria de política lingüística, per tal que
porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.

Acord 004/2020, de 29 de gener de 2020 , Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística
Vista la proposta del vicerector de Relacions Internacionals de presentar les bases de les convocatòries d'ajuts del
Pla de llengües per a l'any 2020.
Atès que la Universitat Autònoma de Barcelona disposa d’un Pla de llengües per al període 2016-2020, aprovat pel
Consell de Govern el 23 de novembre del 2015.
Atès que el Pla de llengües de la UAB es desplega en unes actuacions anuals.
Atès que entre les actuacions per al 2020 hi ha les convocatòries d’ajuts següents:
a) convocatòria d'ajuts al personal acadèmic de la UAB per a l'aprenentatge d'idiomes
b) convocatòria d'ajuts del Programa AIDA: ajuts per a la intensificació de la docència en anglès
c) convocatòria d'ajuts UAB per a la correcció de materials docents en anglès i en català
d) convocatòria d’ajuts per a l’aprenentatge de llengües per a estudiants que fan pràctiques curriculars a
l’estranger
e) Convocatòria d’ajuts per a l’organització de jornades sobre experiències i estratègies de gestió de la
diversitat lingüística a les aules de la UAB
Vist l'article 20 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 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.
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ACORDS
PRIMER.- Aprovar les bases de les convocatòries d’ajuts del Pla de llengües per a l’any 2020, les quals estan
subjectes a la disponibilitat pressupostària prevista al pressupost de la UAB. [Document]
SEGON.- Encarregar al vicerector de Relacions Internacionals l'execució i el seguiment d’aquests acords.
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerenta competent en matèria de política lingüística, per tal que
porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.

Acord 005/2020, de 29 de gener de 2020 , Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística
Vista la proposta del vicerector de Relacions Internacionals de presentar la proposta de cronograma del procés
d’elaboració del Pla de llengües 2021-2025.
Atès que la Universitat Autònoma de Barcelona disposa d’un Pla de llengües per al període 2016-2020, aprovat pel
Consell de Govern el 23 de novembre del 2015.
Atès que es considera necessari que la UAB continuï disposant d’un Pla de llengües un cop acabi la vigència del Pla
de llengües actual.
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).
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
ACORDS
PRIMER.- Aprovar el cronograma del procés d’elaboració del Pla de llengües 2021-2025. [Document]
SEGON.- Encarregar al vicerector de Relacions Internacionals l'execució i el seguiment d’aquests acords.
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent competent en matèria de política lingüística, per tal que
porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.
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Circulars, instruccions
i altres resolucions d’àmbit general

II.1. Instruccions
[tornar a l’índex]

Instrucció 1/2020 del gerent, relativa a les indemnitzacions per assistència formativa a la UAB [Document]
Instrucció 2/2020 del gerent, pel reconeixement d’una jornada de permís per a la participació del Personal
d’Administració i Serveis a la Festa Major [Document]
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III. Convenis
III.1. Cercador de convenis

[tornar a l’índex]

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

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

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

Nom

Abast

Institucions

Data de signatura

H1035-33039-14203-Conveni de
col·laboració entre la FCEI i la
UAB per a la impartició d'activitats
en el Màster en Diplomàcia i
Organitzacions Internacionals2019.

L'objecte del Conveni
consisteix en la col·laboració
entre la Fundació Privada
CEI i la UAB per tal de que
professorat de la UAB, i en
concret de la Facultat de
Dret, imparteixi diverses
activitats especialitzades en
el Màster en Diplomàcia i
Organitzacions
Internacionals.

Fundació Privada Centre
d'Estudis Internacionals de
Barcelona (Fundació CEI),
Universitat Autònoma de
Barcelona

13/09/2019

H1035-34477-15122-Conveni de
col·laboració entre la Fundació
PRESME i la UAB per a
l'organització del curs "Aprenent
a entendre els infants amb TEA a
l'escola"-2019.

Conveni de col·laboració
entre la Fundació PRESME i
la UAB per a l'organització
del curs "Aprenent a entendre
els infants amb TEA a
l'escola"

Fundació Presme, Universitat
Autònoma de Barcelona

01/10/2019
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Nom

Abast

Institucions

Data de signatura

H1035-40603-16181-Conveni de
cooperació educativa entre la
Universidad Europea de Madrid i
la UAB per a la realització de
pràctiques externes (pràctiques
del Sr. Agustín Amate
Bonachera)-2019.

Conveni de cooperació
educativa entre la
Universidad Europea de
Madrid i la UAB per a la
realització de pràctiques
externes curriculars i
extracurriculars (pràctiques
externes del Sr. Agustín
Amate Bonachera)

Universidad Europea de
Madrid, Universitat Autònoma
de Barcelona

10/10/2019

H1035-40574-16138-UAB-INCAE
MOOC COMPETENCIES
DIGITALS-2019.

4269-1

INCAE BUSINESS SCHOOL

04/11/2019

H1035-40498-16039-Conveni de
col·laboració de professorat de la
UAB amb la FHCV per a la
realització d'activitat assistencial
no vinculada a la docència (Sra.
Mª Carmen Díaz-Bertrana
Sánchez)-2019.

Conveni de col·laboració de
professorat de la UAB amb la
FHCV per a la realització
d'activitat assistencial no
vinculada a la docència (Sra.
Mª Carmen Díaz-Bertrana
Sánchez)

Maria Carmen Díaz-Bertrana
Sánchez, Fundació Hospital
Clínic Veterinari (FHCV),
Universitat Autònoma de
Barcelona

25/11/2019

H1035-40500-16041-Conveni de
col·laboració de professorat de la
UAB amb la FHCV per a la
realització d'activitat assistencial
no vinculada a la docència (Sra.
Yvonne Espada Gerlach)-2019.

Conveni de col·laboració de
professorat de la UAB amb la
FHCV per a la realització
d'activitat assistencial no
vinculada a la docència (Sra.
Yvonne Espada Gerlach)

Yvonne Espada Gerlach,
Fundació Hospital Clínic
Veterinari (FHCV), Universitat
Autònoma de Barcelona

25/11/2019

H1035-40501-16042-Conveni de
col·laboració de professorat de la
UAB amb la FHCV per a la
realització d'activitat assistencial
no vinculada a la docència (Sr.
Lluís Ferrer Caubet)-2019.

Conveni de col·laboració de
professorat de la UAB amb la
FHCV per a la realització
d'activitat assistencial no
vinculada a la docència (Sr.
Lluís Ferrer Caubet)

Lluís Ferrer Caubet, Fundació
Hospital Clínic Veterinari
(FHCV), Universitat
Autònoma de Barcelona

25/11/2019

H1035-40502-16043-Conveni de
col·laboració de professorat de la
UAB amb la FHCV per a la
realització d'activitat assistencial
no vinculada a la docència (Sr.
Jordi Franch Serracanta)-2019.

Conveni de col·laboració de
professorat de la UAB amb la
FHCV per a la realització
d'activitat assistencial no
vinculada a la docència (Sr.
Jordi Franch Serracanta)

Jordi Franch Serracanta,
Fundació Hospital Clínic
Veterinari (FHCV), Universitat
Autònoma de Barcelona

25/11/2019

H1035-40503-16044-Conveni de
col·laboració de professorat de la
UAB amb la FHCV per a la
realització d'activitat assistencial
no vinculada a la docència (Sr.
Josep Pastor Milán)-2019.

Conveni de col·laboració de
professorat de la UAB amb la
FHCV per a la realització
d'activitat assistencial no
vinculada a la docència (Sr.
Josep Pastor Milán)

Josep Pastor Millán,
Fundació Hospital Clínic
Veterinari (FHCV), Universitat
Autònoma de Barcelona

25/11/2019

H1035-40504-16045-Conveni de
col·laboració de professorat de la
UAB amb la FHCV per a la
realització d'activitat assistencial
no vinculada a la docència
(Sra.Teresa Peña Giménez)-2019.

Conveni de col·laboració de
professorat de la UAB amb la
FHCV per a la realització
d'activitat assistencial no
vinculada a la docència
(Sra.Teresa Peña Giménez)

Teresa Peña Giménez,
Fundació Hospital Clínic
Veterinari (FHCV), Universitat
Autònoma de Barcelona

25/11/2019
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H1035-40505-16046-Conveni de
col·laboració de professorat de la
UAB amb la FHCV per a la
realització d'activitat assistencial
no vinculada a la docència (Sra.
Marta Prades Robles)-2019.

Conveni de col·laboració de
professorat de la UAB amb la
FHCV per a la realització
d'activitat assistencial no
vinculada a la docència (Sra.
Marta Prades Robles)

Marta Prades Robles,
Fundació Hospital Clínic
Veterinari (FHCV), Universitat
Autònoma de Barcelona

25/11/2019

H1035-40506-16047-Conveni de
col·laboració de professorat de la
UAB amb la FHCV per a la
realització d'activitat assistencial
no vinculada a la docència (Sr.
Jaume Martorell Monserrat)-2019.

Conveni de col·laboració de
professorat de la UAB amb la
FHCV per a la realització
d'activitat assistencial no
vinculada a la docència (Sr.
Jaume Martorell Monserrat)

Jaume Martorell Monserrat,
Fundació Hospital Clínic
Veterinari (FHCV), Universitat
Autònoma de Barcelona

25/11/2019

H1035-40507-16048-Conveni de
col·laboració de professorat de la
UAB amb la FHCV per a la
realització d'activitat assistencial
no vinculada a la docència (Sra.
Teresa Rigau Mas)-2019.

Conveni de col·laboració de
professorat de la UAB amb la
FHCV per a la realització
d'activitat assistencial no
vinculada a la docència (Sra.
Teresa Rigau Mas)

Teresa Rigau Mas, Fundació
Hospital Clínic Veterinari
(FHCV), Universitat
Autònoma de Barcelona

25/11/2019

H1035-40508-16049-Conveni de
col·laboració de professorat de la
UAB amb la FHCV per a la
realització d'activitat assistencial
no vinculada a la docència (Sr.
Félix García Arnás)-2019.

Conveni de col·laboració de
professorat de la UAB amb la
FHCV per a la realització
d'activitat assistencial no
vinculada a la docència (Sr.
Félix García Arnás)

Félix García Arnás, Fundació
Hospital Clínic Veterinari
(FHCV), Universitat
Autònoma de Barcelona

25/11/2019

H1035-40509-16050-Conveni de
col·laboració de professorat de la
UAB amb la FHCV per a la
realització d'activitat assistencial
no vinculada a la docència (Sra.
Sònia Añor Torres)-2019.

Conveni de col·laboració de
professorat de la UAB amb la
FHCV per a la realització
d'activitat assistencial no
vinculada a la docència (Sra.
Sònia Añor Torres)

Sònia Añor Torres, Fundació
Hospital Clínic Veterinari
(FHCV), Universitat
Autònoma de Barcelona

25/11/2019

H1035-40511-16052-Conveni de
col·laboració de professorat de la
UAB amb la FHCV per a la
realització d'activitat assistencial
no vinculada a la docència (Sr.
Eduard José Cunilleras)-2019.

Conveni de col·laboració de
professorat de la UAB amb la
FHCV per a la realització
d'activitat assistencial no
vinculada a la docència (Sr.
Eduard José Cunilleras)

Eduard José Cunilleras,
Fundació Hospital Clínic
Veterinari (FHCV), Universitat
Autònoma de Barcelona

25/11/2019

H1035-40510-16051-Conveni de
col·laboració de professorat de la
UAB amb la FHCV per a la
realització d'activitat assistencial
no vinculada a la docència (Sr.
Rafael Ruiz de Gopegui
Fernández)-2019.

Conveni de col·laboració de
professorat de la UAB amb la
FHCV per a la realització
d'activitat assistencial no
vinculada a la docència (Sr.
Rafael Ruiz de Gopegui
Fernández)

Rafael Ruiz de Gopegui
Fernández, Fundació
Hospital Clínic Veterinari
(FHCV), Universitat
Autònoma de Barcelona

10/12/2019

H1035-34760-15363-Pròrroga al
conveni de col·laboració entre la
UAB, Novartis i la Fundació Salut i
Envelliment UAB-2019.

Prorrogar per un any el
conveni de col·laboració de
29 de setembre de 2014 per
donar continuïtat a la Càtedra
UAB Novartis

Novartis Farmacéutica S.A.
(NOVARTIS), Fundació Salut
i Envelliment -UAB,
Universitat Autònoma de
Barcelona

19/12/2019
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H1035-34842-15427-Annex al
conveni de 19-01-2016 per a la
participació del professorat de la
UAB a la FUAB-2019.

ANNEX AL CONVENI DE 19
DE GENER DE 2016 PER A
LA PARTICIPACIÓ DEL
PROFESSORAT DE LA UAB
A LA FUAB I LA GESTIÓ
DELS ESPAIS EN EL MARC
DE L'ACTIVITAT DE
L'ESCOLA FUABF

Universitat Autònoma de
Barcelona, FUNDACIO
UNIVERSITAT AUTONOMA
DE BARCELONA

19/12/2019

H1035-32798-14063-Conveni de
col·laboració entre la Fundació
Universitat Autònoma de
Barcelona i la Universitat
Autònoma de Barcelona-2019.

Conveni de col·laboració
entre la Fundació Universitat
Autònoma de Barcelona i la
Universitat Autònoma de
Barcelona

Fundació Universitat
Autònoma de Barcelona
(FUAB), Universitat
Autònoma de Barcelona

20/12/2019

H1035-34840-15425-Conveni de
col·laboració docent entre la UAB
i la Fundació Institut de Ciència i
Nanotecnologia (ICN2),-2019.

Establir un marc de
col·laboració docent entre
UAB i Fundació ICN2

Universitat Autònoma de
Barcelona, FUNDACIO
INSTITUT CATALA DE
NANOCIENCIA I
NANOTECNOLOGIA

26/12/2019

H1035-34498-15143-Conveni de
cessió d'us d’espais entre la
Universitat Autònoma de
Barcelona I la Fundació Hospital
Clínic Veterinari-2020.

La cessió d'ús gratuïta de
l'edificació auxiliar per a
quadres d'aïllament de grans
animals (principalment
equins), per destinar-lo a les
seves finalitats fundacionals i
amb el deure d'assumir les
despeses directes i indirectes
dels espais.

Universitat Autònoma de
Barcelona, FUNDACION
HOSPITAL CLINIC
VETERINARI

07/01/2020

H1035-40340-15998-PROA
FORMACION S.L.-2020.

Aportació de la plataforma de
formació on line de TIRANT
LO BLANCH pels estudis de
M en DRET ANIMAL

PROA FORMACIÓN S.L.

08/01/2020

H1035-40512-16053-Convenio de
colaboración entre la UAB y
Banco de Santander, S.A. en el
desarrollo de proyectos en el
ámbito de la docencia, la
investigación, la empleabilidad y
el emprendimiento-2020.

Convenio de colaboración
entre la UAB y Banco de
Santander, S.A. en el
desarrollo de proyectos en el
ámbito de la docencia, la
investigación, la
empleabilidad y el
emprendimiento

Banco de Santander S.A.,
Universitat Autònoma de
Barcelona

08/01/2020

H1035-34841-15426-Addenda al
conveni de col·laboració docent
entre la UAB i l'Institut de Física
d'Altes Energies-2020.

Col·laboració docent de
membres de l'Institut de
Física d'Altes Energies

Universitat Autònoma de
Barcelona, INSTITUT DE
FISICA D'ALTES ENERGIES

15/01/2020

H1035-40496-16037-CONSORCI
SANITARI MARESME - MARC
PRÀCTIQUES-2020.

Marc pràctiques estudis
M+DP Alteracions Deglució Swallowing Disorders
3633-4
3652-4
4075-1
4086-1

CONSORCI SANITARI DEL
MARESME, Universitat
Autònoma de Barcelona

22/01/2020
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H1035-33101-14228-Segona
addenda al conveni de
col·laboració entre la Universitat
Autònoma de Barcelona i el
Consorci Centre de Recerca
Ecològica i Aplicacions Forestals
(CREAF)-2020.

D'acord amb les directrius de
l'acord quart del conveni
marc signat per ambdues
parts el 15 d'octubre de 2015,
és definir les condicions
específiques que han de regir
la col·laboració de la UAB
amb el CREAF durant el
període de vigència que
estableix l'acord cinquè de la
present addenda, i més
concretament la
contraprestació econòmica
destinada a finançar la
col·laboració esmentada.

Universitat Autònoma de
Barcelona, CREAF

23/01/2020

H1035-28598-12134-1a addenda
al conveni per al reconeixement
de l'Àrea de Neurociències i Salut
Mental de l'Institut d'Investigació
Innovació Parc Taulí com a unitat
associada de la UAB-2020.

1ª Addenda al conveni entre
la UAB i l'Hospital Taulí per la
creació de la Unitat
Associada en Neurociència
Traslacional.

Universitat Autònoma de
Barcelona, Consorci
Corporació Sanitària Parc
Taulí de Sabadell

24/01/2020

H1035-40323-15982-Addenda 5ª
a l'acord de col·laboració entre la
UAB i la FUAB per substanciar de
forma conjunta licitacions-2020.

5ª Addenda a l'acord de
col·laboració entre la UAB i la
FUAB per substanciar de
forma conjunta licitacions

Universitat Autònoma de
Barcelona, FUNDACIO
UNIVERSITAT AUTONOMA
DE BARCELONA

27/01/2020
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IV. Estructures bàsiques
i participació en altres centres

IV.4. Departaments
[tornar a l’índex]

Canvi de nom del Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social que passa a denominar-se Departament de
Teories de l’Educació i Pedagogia Social (acord 9/2020, de 30 de gener, del Consell de Govern)
Entitats que donen d’alta a partir de la resolució
Departament de Teories de l’Educació i Pedagogia Social

Codificació BADUS
2972

Entitats que donen de baixa a partir de la resolució
Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social

Codificació BADUS
442
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Nomenaments
i cessaments

V.1. Facultats i Escoles

[tornar a l’índex]

V.1.1. Nomenaments
Resolució de la rectora, de 15 de gener de 2020, per la qual nomena la senyora Maria Dolors Izquierdo Tugas
vicedegana d’Afers Acadèmics i de Qualitat de la Facultat de Veterinària, amb efectes del dia 9 de gener de 2020.
Resolució de la rectora, de 23 de gener de 2020, per la qual nomena la senyora Marta Estrada Medina
coordinadora del Grau d’Estudis Francesos de la Facultat de Filosofia i Lletres, amb efectes del dia 1 de gener de
2020.
V.1.2. Cessaments
Resolució de la rectora, de 15 de gener de 2020, per la qual la senyora Ana María Ortuño Romero cessa com a
vicedegana d’Afers Acadèmics i de Qualitat de la Facultat de Veterinària, amb efectes 8 de gener de 2020.
Resolució de la rectora, de 23 de gener de 2020, per la qual el senyor Antonio Barbadilla Prados cessa com a
coordinador del Màster en Bioinformàtica de la Facultat de Biociències, amb efectes 31 de desembre de 2019.
Resolució de la rectora, de 23 de gener de 2020, per la qual la senyora Anna Corral Fullà cessa com a
coordinadora del Grau d’Estudis Francesos de la Facultat de Filosofia i Lletres, amb efectes 31 de desembre de 2019.

V.2. Escoles adscrites i vinculades
[tornar a l’índex]

V.2.1. Nomenaments
Resolució de la rectora, de 17 de gener de 2020, per la qual nomena la senyora Montserrat Antonin Martín
directora de l’Escola Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia Gimbernat.

V.3. Departaments
[tornar a l’índex]

V.3.1. Nomenaments
Resolució de la rectora, de 9 de gener de 2020, per la qual nomena el senyor Emilio Padilla Rosa director del
Departament d’Economia Aplicada, amb efectes del dia 1 de gener de 2020.
Resolució de la rectora, de 9 de gener de 2020, per la qual nomena la senyora Guadalupe Souto Nieves
secretària del Departament d’Economia Aplicada, amb efectes del dia 1 de gener de 2020.
Resolució de la rectora, de 13 de gener de 2020, per la qual nomena la senyora Alba Hernández Bonilla
secretària del Departament de Genètica i de Microbiologia, amb efectes del dia 1 de gener de 2020.
Resolució de la rectora, de 13 de gener de 2020, per la qual nomena la senyora Montserrat Llagostera Casas
directora del Departament de Genètica i de Microbiologia, amb efectes del dia 1 de gener de 2020.
Resolució de la rectora, de 13 de gener de 2020, per la qual nomena la senyora Maria Amalia Molinero Egea
directora del Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d’Immunologia, amb efectes del dia 15 de gener de
2020.
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Resolució de la rectora, de 13 de gener de 2020, per la qual nomena el senyor Francesc Muñoz Muñoz
coordinador de la Unitat de Zoologia del Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d’Ecologia, amb
efectes del dia 1 de gener de 2020.
Resolució de la rectora, de 13 de gener de 2020, per la qual nomena la senyora Laura Tusell Padrós secretària
del Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d’Immunologia, amb efectes del dia 15 de gener de 2020.
Resolució de la rectora, de 15 de gener de 2020, per la qual nomena la senyora Encarna Bodelón González
directora del Departament de Ciència Política i de Dret Públic, amb efectes del dia 17 de desembre de 2019.
Resolució de la rectora, de 15 de gener de 2020, per la qual nomena la senyora Anna Corral Fullà secretària
del Departament de Filologia Francesa i Romànica, amb efectes del dia 1 de gener de 2020.
Resolució de la rectora, de 15 de gener de 2020, per la qual nomena la senyora María José Cuenca García
secretària del Departament de Ciència Política i de Dret Públic, amb efectes del dia 17 de desembre de 2019.
Resolució de la rectora, de 15 de gener de 2020, per la qual nomena el senyor Xavier Otazu Porter director del
Departament de Ciències de la Computació, amb efectes del dia 19 de desembre de 2019.
Resolució de la rectora, de 23 de gener de 2020, per la qual nomena el senyor Robert Benavente Vidal secretari
del Departament de Ciències de la Computació, amb efectes del dia 19 de desembre de 2019.
Resolució de la rectora, de 23 de gener de 2020, per la qual nomena el senyor Josep Rialp Criado director del
Departament d’Empresa, amb efectes del dia 1 de gener de 2020.
Resolució per delegació de la rectora, de 13 de gener de 2020, per la qual es nomena la senyora Guadalupe
Souto Nieves coordinadora de Docència del Departament d’Economia Aplicada, amb efectes del dia 1 de gener de
2020.
V.3.2. Cessaments
Resolució de la rectora, de 9 de gener de 2020, per la qual el senyor Javier Asensio Ruiz de Alda cessa com a
secretari del Departament d’Economia Aplicada, amb efectes 31 de desembre de 2019.
Resolució de la rectora, de 9 de gener de 2020, per la qual la senyora Anna Matas Prat cessa com a directora
del Departament d’Economia Aplicada, amb efectes 31 de desembre de 2019.
Resolució de la rectora, de 9 de gener de 2020, per la qual el senyor Emilio Padilla Rosa cessa com a coordinador
de Doctorat del Departament d’Economia Aplicada, amb efectes 31 de desembre de 2019.
Resolució de la rectora, de 13 de gener de 2020, per la qual la senyora Alba Hernández Bonilla cessa com a
coordinadora de la Unitat de Genètica del Departament de Genètica i de Microbiologia, amb efectes 31 de desembre
de 2019.
Resolució de la rectora, de 13 de gener de 2020, per la qual la senyora Elena Ibáñez de Sans cessa com a
secretària del Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d’Immunologia, amb efectes 14 de gener de 2020.
Resolució de la rectora, de 13 de gener de 2020, per la qual la senyora Dolores Jaraquemada Pérez de Guzmán
cessa com a directora del Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d’Immunologia, amb efectes 14 de gener
de 2020.
Resolució de la rectora, de 13 de gener de 2020, per la qual la senyora Montserrat Llagostera Casas cessa com
a secretària del Departament de Genètica i de Microbiologia, amb efectes 31 de desembre de 2019.
Resolució de la rectora, de 13 de gener de 2020, per la qual la senyora Ana Maria Morton Juaneda cessa com
a coordinadora de la Unitat de Zoologia del Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d’Ecologia, amb
efectes 31 de desembre de 2019.
Resolució de la rectora, de 13 de gener de 2020, per la qual el senyor Noel Xamena López cessa com a director
del Departament de Genètica i de Microbiologia, amb efectes 31 de desembre de 2019.
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Resolució de la rectora, de 15 de gener de 2020, per la qual el senyor Xavier Ballart Hernández cessa com a
director del Departament de Ciència Política i de Dret Públic, amb efectes 16 de desembre de 2019.
Resolució de la rectora, de 15 de gener de 2020, per la qual la senyora Encarna Bodelón González cessa com
a secretària del Departament de Ciència Política i de Dret Públic, amb efectes 16 de desembre de 2019.
Resolució de la rectora, de 15 de gener de 2020, per la qual el senyor Jordi Cerdà Subirachs cessa com a
secretari del Departament de Filologia Francesa i Romànica, amb efectes 31 de desembre de 2019.
Resolució de la rectora, de 16 de gener de 2020, per la qual el senyor Ernest Valveny Llobet cessa com a
director del Departament de Ciències de la Computació, amb efectes 18 de desembre de 2019.
Resolució de la rectora, de 23 de gener de 2020, per la qual el senyor Ramon Baldrich Caselles cessa com a
coordinador adjunt a Direcció del Departament de Ciències de la Computació, amb efectes 18 de desembre de 2019.
Resolució de la rectora, de 23 de gener de 2020, per la qual la senyora Lydia Giménez Llort cessa com a
directora de la Unitat Departamental de Psicologia Mèdica del Departament de Psiquiatria i de Medicina Legal, amb
efectes 18 de desembre de 2019.
Resolució de la rectora, de 23 de gener de 2020, per la qual el senyor Josep Rialp Criado cessa com a
coordinador del Doctorat en Creació i Gestió d’Empreses (IDEM) del Departament d’Empresa, amb efectes 31 de
desembre de 2019.
Resolució de la rectora, de 23 de gener de 2020, per la qual el senyor John Slof cessa com a secretari del
Departament d’Empresa, amb efectes 31 de desembre de 2019.
Resolució de la rectora, de 23 de gener de 2020, per la qual la senyora Magda Solà Tey cessa com a directora
del Departament d’Empresa, amb efectes 31 de desembre de 2019.
Resolució de la rectora, de 23 de gener de 2020, per la qual el senyor Fernando Luis Vilariño Freire cessa com
a secretari del Departament de Ciències de la Computació, amb efectes 18 de desembre de 2019.
Resolució per delegació de la rectora, de 13 de gener de 2020, per la qual el senyor Javier Asensio Ruiz de
Alda cessa com a coordinador de Docència del Departament d’Economia Aplicada, amb efectes 31 de desembre de
2019.

V.4. Centres d’Estudis i de Recerca (CER)
[tornar a l’índex]

V.4.1. Nomenaments
Resolució de la rectora, de 23 de gener de 2020, per la qual nomena el senyor Juan Carlos Gavara de Cara
director del Centre d’Estudis de Drets Humans (CEDH).
V.4.2. Cessaments
Resolució de la rectora de 23 de gener de 2020, per la qual la senyora Maria Teresa Freixes Sanjuan cessa
com a directora del Centre d’Estudis de Drets Humans (CEDH).
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VI. Convocatòries
i resolucions de places
VI.1. Personal acadèmic i personal investigador en formació
[tornar a l’índex]

VI.1.1. Convocatòries
Resolució de la rectora i del director gerent de l’Institut Català de la Salut, de 31 d’octubre de 2019, per
la qual es convoca concurs d’accés a plaça vinculada de cossos docents universitaris, segons es detalla (BOE núm.
35, de 10 de febrer de 2020):
Nombre de places:
Identificador de la plaça:
Referència:
Categoria de la plaça:
Àrea:
Especialitat:
Departament:
Perfil docent:
Perfil investigador:
Destí:

1
ATU00999
TU/19/18
Professor Titular d’Universitat
Anatomia patològica
Anatomia patològica
Ciències Morfològiques
Patologia Estructural i Molecular
Anatomia patològica
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol

Resolució de la rectora i el director gerent de l’Institut Català de la Salut, de 22 de novembre de 2019,
per la qual es convoca concurs d’accés a places vinculades de cossos docents universitaris segons es detalla (BOE
núm. 32, de 6 de febrer de 2020):
Nombre de places:
Identificador de la plaça:
Referència:
Categoria de la plaça:
Àrea:
Especialitat:
Departament:
Perfil docent:
Perfil investigador:
Destí:
Nombre de places:
Identificador de la plaça:
Referència:
Categoria de la plaça:
Àrea:
Especialitat:

1
ATU00957
TU/19/19
Professor Titular d’Universitat
Medicina
Medicina Interna (Malalties Infeccioses)
Medicina
Medicina i cirurgia IV (Infeccioses); Pràctica
Clínica Assistencial IV (Infeccioses)
Infecció por VIH; Infeccions respiratòries
Unitat Docent de la Vall d’Hebron

Perfil docent:
Perfil investigador:
Destí:

1
ATU00959
TU/19/20
Professor Titular d’Universitat
Pediatria
Pediatria
Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia i Medicina
Preventiva i Salut Pública
Pediatria General i Endocrinologia Pediàtrica
Endocrinologia i Pediatria General
Unitat Docent de la Vall d’Hebron

Nombre de places:
Identificador de la plaça:
Referència:
Categoria de la plaça:
Àrea:
Especialitat:

1
ATU00998
TU/19/21
Professor Titular d’Universitat
Microbiologia
Microbiologia Clínica

Departament:
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Departament:
Perfil docent:
Perfil investigador:
Destí:

Genètica i Microbiologia
Microbiologia i Parasitologia Mèdiques
Microbiologia Clínica
Unitat Docent de la Vall d’Hebron

Nombre de places:
Identificador de la plaça:
Referència:
Categoria de la plaça:
Àrea:
Especialitat:
Departament:

1
ATU00955
TU/19/22
Professor Titular d’Universitat
Medicina
Hematologia i Hemoteràpia
Medicina
Medicina i Cirurgia II (Hematologia); Pràctica
Clínica Assistencial IV (Hematologia)
Leucèmia limfàtica crònica
Unitat Docent de la Vall d’Hebron

Perfil docent:
Perfil investigador:
Destí:

Resolució de la rectora i el director gerent de l’Institut Català de la Salut, de 22 de novembre de 2019,
per la qual es convoca concurs d’accés a plaça vinculada de cossos docents universitaris segons es detalla (BOE
núm. 32, de 6 de febrer de 2020):
Nombre de places:
Identificador de la plaça:
Referència:
Categoria de la plaça:
Àrea:
Especialitat:
Departament:
Perfil docent:
Perfil investigador:
Destí:

1
ATU00232
CU/19/95
Catedràtic d’Universitat
Medicina
Medicina Interna
Medicina
Medicina i Cirurgia IV
Medicina Interna: Patologia Pleural
Hospital de la Vall d’Hebron

Resolució de la rectora i el director gerent de l’Institut Català de la Salut, de 22 de novembre de 2019,
per la qual es convoca concurs d’accés a plaça vinculada de cossos docents universitaris segons es detalla (BOE
núm. 32, de 6 de febrer de 2020):
Nombre de places:
Identificador de la plaça:
Referència:
Categoria de la plaça:
Àrea:
Especialitat:
Departament:
Perfil docent:
Perfil investigador:
Destí:

1
ATU00252
CU/19/93
Catedràtic d’Universitat
Medicina
Hematologia i Hemoteràpia
Medicina
Medicina i Cirurgia II (Hematologia)
Neoplàsies hematològicas
Unitat Docent Hospital Germans Trias i Pujol

Resolució de la rectora i el director gerent de l’Institut Català de la Salut, de 22 de novembre de 2019,
per la qual es convoca concurs d’accés a plaça vinculada de cossos docents universitaris segons es detalla (BOE
núm. 32, de 6 de febrer de 2020):
Nombre de places:
Identificador de la plaça:
Referència:
Categoria de la plaça:
Àrea:
Especialitat:
Departament:
Perfil docent:

1
ATU00202
CU/19/92
Catedràtic d’Universitat
Cirurgia
Neurocirurgia
Cirurgia
Medicina i Cirurgia IV. Pràctica Clínica i
Assistencial IV
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Investigació en els mecanismes moleculars de
la isquèmia i l’edema en el pacient neurocrític
Hospital de la Vall d’Hebron

Resolució de la rectora i el director gerent de l’Institut Català de la Salut, de 22 de novembre de 2019,
per la qual es convoca concurs d’accés a una plaça vinculada de cossos docents universitaris de promoció interna,
segons es detalla (DOGC núm. 8056, de 4 de febrer de 2020):
Nombre de places:
Identificador de la plaça:
Referència:
Categoria de la plaça:
Àrea:
Especialitat:
Departament:
Perfil docent:
Perfil investigador:
Destí:

1
ATU00252
CU/19/93
Catedràtic d’Universitat
Medicina
Hematologia i Hemoteràpia
Medicina
Medicina i Cirurgia II (Hematologia)
Neoplàsies hematològiques
Unitat Docent Hospital Germans Trias i Pujol

Resolució de la rectora, de 23 de gener de 2020, per la qual es convoca concurs públic per l’accés a una plaça
d’agregat o agregada en règim de contracte laboral, segons es detalla (DOGC núm. 8059, de 7 de febrer de 2020):
Nombre de places:
Identificador de la plaça:
Referència:
Categoria de la plaça:
Departament:
Àrea de coneixement:
Perfil docent:
Perfil investigador:

1
AAG00232
AL/20/436
Professor Agregat
Prehistòria
Prehistòria
Paisatge i territori
Arqueologia del paisatge prehistòric

VI.1.2. Resolucions
Resolució de la rectora i el director gerent de l’Institut Català de la Salut, de 25 de novembre de 2019,
per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de professorat agregat en règim de contracte laboral per ocupar
una plaça assistencial, segons es detalla (DOGC núm. 8055, de 3 de febrer de 2020):
Referència:
Nombre de places:
Categoria:
Àrea de coneixement:
Departament al qual està adscrita:
Especialitat:
Perfil docent:
Perfil investigador:
Destí:
Adjudicació:

AL/19/389
1
Agregat o agregada
Pediatria
Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia, Medicina
Preventiva i Salut Pública
Pediatria
Pediatria
Pneumologia pediàtrica
Hospital de la Vall d'Hebron
Antonio José Moreno Galdó

Resolució de la rectora i el director gerent de l’Institut Català de la Salut, de 25 de novembre de 2019,
per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de professorat agregat en règim de contracte laboral per ocupar
una plaça assistencial, segons es detalla (DOGC núm. 8055, de 3 de febrer de 2020):
Referència:
Nombre de places:
Categoria:
Àrea de coneixement:
Departament al qual està adscrita:
Especialitat:
Perfil docent:

AL/19/388
1
Agregat o agregada
Microbiologia
Genètica i Microbiologia
Microbiologia i Parasitologia
Microbiologia i parasitologia clínica
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Microbiologia experimental
Hospital Germans Trias i Pujol
Pere-Joan Cardona Iglesias

Resolució de la rectora i el director gerent de l’Institut Català de la Salut, de 25 de novembre de 2019,
per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de professorat agregat en règim de contracte laboral per ocupar
una plaça assistencial, segons es detalla (DOGC núm. 8055, de 3 de febrer de 2020):
Referència:
Nombre de places:
Categoria:
Àrea de coneixement:
Departament al qual està adscrita:
Especialitat:
Perfil docent:
Perfil investigador:
Destí:
Adjudicació:

AL/19/387
1
Agregat o agregada
Cirurgia
Cirurgia
Cirurgia General i Digestiva
Bases de la cirurgia clínica, medicina i cirurgia
III, medicina i cirurgia IV pràctica clínica
assistencial IV
Cirurgia de paret abdominal
Hospital de la Vall d’Hebron
Manuel López Cano

Resolució de la rectora, de 9 de gener de 2020, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de professorat
lector / Tenure-eligible lecturer en el marc del pla Serra Húnter, segons es detalla (DOGC núm. 8043, de 16 de
gener de 2020):
Referència:
Nombre de places:
Categoria:
Departament:
Àmbit de coneixement:
Adjudicació:

UAB-LE-603
1
Lector/a / Tenure-eligible lecturer
Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació
Psicologia bàsica, evolutiva i de l'educació
Anna Muro Rodríguez

Resolució de la rectora, de 9 de gener de 2020, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de professorat
agregat en règim de contracte laboral, segons es detalla (DOGC núm. 8043, de 16 de gener de 2020):
Referència:
Nombre de places:
Categoria:
Àrea de coneixement o especialitat:
Departament al qual està adscrita:
Perfil docent:
Perfil investigador:
Adjudicació:

AL/19/410
1
Agregat o agregada
Òptica
Física
Òptica
Implementació de polarímetres i elements
difractius basats en pantalles de cristall líquid
Abgel Lizana Tutusaus

Resolució de la rectora, de 9 de gener de 2020, per la qual es fa públic el nomenament del senyor José Juan
Rodríguez Jerez com a catedràtic d’universitat, del Departament de Ciència Animal i dels Aliments en l’Àrea de
coneixement de Nutrició i Bromatologia (BOE núm. 26, de 30 de gener de 2020).
Resolució de la rectora, de 16 de gener de 2020, per la qual es fa públic el nomenament del senyor Alberto
Jesús Marco Valle com a catedràtic d’universitat del Departament de Sanitat i Anatomia Animals en l’àrea de
coneixement de Sanitat Animal (BOE núm. 32, de 6 de febrer de 2020).
Resolució de la rectora, de 16 de gener de 2020, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de professorat
agregat en règim de contracte laboral segons es detalla (DOGC núm. 8051, de 28 de gener de 2020):
Referència:
Nombre de places:
Categoria:
Àrea de coneixement o especialitat:
Departament al qual està adscrita:

AL/19/406
1
Agregat o agregada
Llengua espanyola
Filologia Espanyola
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Gramàtica històrica de l’espanyol
Morfologia històrica de l'espanyol: processos de
gramaticalització i de lexicalització
Cristina Buenafuentes de la Mata

Resolució de la rectora, de 16 de gener de 2020, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de professorat
agregat en règim de contracte laboral, destinada a personal investigador doctor que hagi finalitzat el Programa
Ramón y Cajal i hagi obtingut el certificat I3, segons es detalla (DOGC núm. 8051, de 28 de gener de 2020):
Referència:
Nombre de places:
Categoria:
Àrea de coneixement o especialitat:
Departament al qual està adscrita:
Perfil docent:
Perfil investigador:
Adjudicació:

AL/19/428
1
Agregat o agregada
Sociologia
Sociologia
Fonaments de sociologia
Comunitat d’aprenentatge
Olga Serradell Pumareda

Resolució de la rectora, de 16 de gener de 2020, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de catedràtic
en règim de contracte laboral, segons es detalla (DOGC núm. 8050, de 27 de gener de 2020):
Referència:
Nombre de places:
Categoria:
Àrea de coneixement o especialitat:
Departament al qual està adscrita:
Perfil docent:
Perfil investigador:
Adjudicació:

CL/19/26
1
Catedràtic d'universitat laboral
Producció Animal
Ciència Animal i dels Aliments
Nutrició animal
Nutrició i alimentació dels animals monogàstrics
Susana María Martín Orúe

Resolució de la rectora, de 21 de gener de 2020, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de professorat
agregat en règim de contracte laboral, segons es detalla (DOGC núm. 8053, de 30 de gener de 2020):
Referència:
Nombre de places:
Categoria:
Àrea de coneixement o especialitat:
Departament al qual està adscrita:
Perfil docent:
Perfil investigador:
Adjudicació:

AL/19/405
1
Agregat o agregada
Didàctica i Organització Escolar
Pedagogia Aplicada
Disseny, seguiment i avaluació de plans i
programes
Formació professional reglada: competències
pedagògiques del professorat i actuació docent
Óscar Mas Torelló

Resolució de la rectora, de 21 de gener de 2020, per la qual es declara conclòs el procediment i deserta una
plaça de professorat lector / Tenure-eligible lecturer en el marc del Pla Serra Húnter (DOGC núm. 8053, de 30 de
gener de 2020).
Resolució de la rectora, de 21 de gener de 2020, per la qual es fa públic el nomenament de la senyora Maria
Pilar Dellunde Clavé com a catedràtica d’universitat del Departament de Filosofia, en l’àrea de coneixement de Lògica
i Filosofia de la Ciència (BOE núm. 33, de 7 de febrer de 2020).
Resolució de la rectora, de 21 de gener de 2020, per la qual es fa públic el nomenament de la senyora Helena
Kirchner Granell com a catedràtica d’universitat del Departament de Ciències de l’antiguitat i de l’Edat Mitjana, en
l’àrea de coneixement d’Història Medieval (BOE núm. 33, de 7 de febrer de 2020).
Resolució de la rectora, de 28 de gener de 2020, per la qual es fa públic el nomenament del senyor Héctor Sala
Lorda com a catedràtic d’universitat del Departament d’Economia Aplicada, en l’àrea de coneixement d’Economia
Aplicada (DOGC núm. 8059, de 7 de febrer de 2020).
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Resolució de la rectora, de 28 de gener de 2020, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de catedràtic
en règim de contracte laboral, segons es detalla (DOGC núm. 8059, de 7 de febrer de 2020):
Referència:
Nombre de places:
Categoria:
Àrea de coneixement o especialitat:
Departament al qual està adscrita:
Perfil docent:
Perfil investigador:
Adjudicació:

CL/19/25
1
Catedràtic d'universitat laboral
Psiquiatria
Psiquiatria i Medicina Legal
Cervell i conducta; envellir bé; drogues i
delinqüència
Envelliment dolor, malaltia d'Alzheimer, models
animals
Lidia Giménez Llort

Resolució de la rectora, de 28 de 28 de gener de 2020, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de
professorat agregat en règim de contracte laboral, segons es detalla (DOGC núm. 8059, de 7 de febrer de 2020):
Referència:
Nombre de places:
Categoria:
Àrea de coneixement o especialitat:
Departament al qual està adscrita:
Perfil docent:
Perfil investigador:
Adjudicació:

AL/19/391
1
Agregat o agregada
Ciències de la Computació i Intel·ligència
Artificial
Enginyeria de la Informació i de les
Comunicacions
Matemàtiques discretes
Compressió interactiva d'imatges de satèl·lit
Joan Bartrina Rapesta

Resolució de la rectora, de 31 de gener de 2020, per la qual es dona per conclòs el procediment i es declara
deserta la plaça de professorat lector / Tenure-eligible lecturer en el marc del Pla Serra Húnter, de referència UABLE-7064 del Departament d’Economia i Història Econòmica, de l’àmbit de coneixement de Fonaments de l’Anàlisi
Econòmica (DOGC núm. 8060, de 10 de febrer de 2020).

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

VI.2.1. Convocatòries
Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, de 8 de gener de 2019, per la qual es
convoca concurs de lliure designació per a la provisió d’una plaça de cap d’Oficina, segons es detalla:
Codi
L02441

Grup
1

CLT
C

Nom i destinació
Cap d’Oficina – Oficina de Contractació Administrativa i Compres

Horari
9:00 – 17:30

Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 10 de
gener de 2019, per la qual s’anuncia la provisió extraordinària de 3 places del subgrup A2, segons es detalla:
Codi

Categoria

Denominació

F05443

A2 22.2

Gestor/a d’afers acadèmics

F01477

A2 22.2

F04571

A2 22.1

Gestor/a programació
docent
Gestor/a de justificacions de
projectes internacionals

Unitat funcional
Gestió Acadèmica de la Facultat de
Biociències

Horari
9 – 17:30

Gestió Acadèmica de la Facultat de Ciències

9 -17:30

Unitat de Despeses i Justificacions
Econòmiques – Àrea d’Economia i Finances

9 – 17:30

Anunci del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de la rectora, de 28 de gener de 2020,
pel qual, per tal de cobrir provisionalment quatre places d’administratiu/iva responsable, s’obre un termini de 5 dies
hàbils, a computar a partir de l’endemà de la publicació al taulell d’anuncis electrònic de la UAB, per tal que les
persones interessades presentin la seva sol·licitud. Les característiques dels llocs són les que es detallen:
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NIVELL

F03229

C1 22.1

F01907

C1 22.1

F01931

C1 22.1

F01883

C1 22.1
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DESTINACIÓ
Unitat tècnica – Àrea de Desenvolupament de Persones i Suport
Tècnic
Departament de Física – Administració de Centre de Ciències i
Biociències
Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia –
Administració de Centre de Medicina
Departament de Química – Administració de Centre de Ciències i
Biociències

HORARI (teòric)
9:00 – 17:30
9:00 – 17:30
9:00 – 17:30
9:00 – 17:30

Anunci del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de la rectora, de 28 de gener de 2020,
pel qual, per tal de cobrir provisionalment 1 plaça de l’escala tècnica, subgrup A1, s’obre un termini de 5 dies hàbils,
a computar a partir de l’endemà de la publicació al taulell d’anuncis electrònic de la UAB, per tal que les persones
interessades presentin la seva sol·licitud. Les característiques del lloc són les que es detallen:
CODI

CATEGORIA

DENOMINACIÓ

F03503

A1 24.1

Cap d’unitat

DESTINACIÓ
Unitat tècnica i de Projectes – Servei de
Biblioteques

HORARI (teòric)
09:00 – 17:30

VI.2.2. Resolucions
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 12 de
desembre de 2019, per la qual es concedeix a la senyora Rosario López López l’excedència voluntària per
incompatibilitat de l’escala administrativa, per passar a prestar serveis a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 19 de
desembre de 2019, per la qual es concedeix a la senyora Eva Alejandra Domínguez Fernández l’excedència
voluntària per incompatibilitat de l’escala d’administrativa, per passar a prestar serveis com a suport de projectes
A2.
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 19 de
desembre de 2019, per la qual es concedeix a la senyora Monica Serrano Garcia l’excedència voluntària per interès
particular de tècnica especialista de laboratori (LG3L).
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la
rectora, de 19 de desembre de 2019, per la qual es prorroga l’encàrrec de les funcions de la plaça L00609
(LG1O) al senyor Sergio Morales Rubio com a Responsable de Projectes Júnior al Servei d’Informàtica (producció de
Sistemes i Comunicacions).
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 19 de
desembre de 2019, per la qual s’encarrega a la senyora Montserrat Paredes Canals les funcions de coordinació del
grup de gestors de recerca i suport projectes.
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 19 de
desembre de 29019, per la qual es concedeix al senyor Francisco Bracero Jerez l’excedència voluntària per
incompatibilitat de funcionari de carrera, per passar a prestar serveis com auxiliars de serveis.
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 19 de
desembre de 2019, per la qual es concedeix a la senyora Lorena Bogónez Franco l’excedència voluntària per
incompatibilitat de auxiliar de serveis, per passar a prestar serveis com a funcionària de carrera.
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 19 de
desembre de 2019, per la qual es concedeix a la senyora Vanessa del Pino Pérez l’excedència voluntària per
incompatibilitat de l’escala d’administrativa, per passar a prestar serveis com a suport de projectes A2.
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 19 de
desembre de 2019, per la qual es concedeix al senyor Francisco Javier Rodríguez Fernández l’excedència voluntària
per incompatibilitat de funcionari de carrera, per passar a prestar serveis com auxiliars de serveis.
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Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 19 de
desembre de 2019, per la qual es concedeix a la senyora Sandra Aguilera Cabrera l’excedència voluntària per
incompatibilitat de l’escala d’administrativa, per passar a prestar serveis com a suport de projectes A2.
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 19 de
desembre de 2019, per la qual es concedeix a la senyora Carlota Sanromà Pérez de Rozas l’excedència voluntària
per incompatibilitat de l’escala administrativa, per passar a prestar serveis com a suport a projectes de l’escala
gestió A2.
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 19 de
desembre de 2019, per la qual es concedeix a la senyora Eva Magdalena More Casals l’excedència voluntària per
incompatibilitat de funcionària de carrera, per passar a prestar serveis com auxiliars de serveis.
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 19 de
desembre de 2019, per la qual es concedeix a la senyora Amparo González Prieto l’excedència voluntària per
incompatibilitat de l’escala d’administrativa, per passar a prestar serveis com a funcionària interina de l’escala de
gestió.
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 19 de
desembre de 2019, per la qual es concedeix a la senyora Teresa Julià Vercet l’excedència voluntària per
incompatibilitat de l’escala d’administrativa, per passar a prestar serveis com a suport de projectes A2.
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 19 de
desembre de 2019, per la qual s’adscriu, comissió de serveis, a la senyora Pilar Pacios Pujado, funcionària de
l’escala administrativa, per ocupar la plaça F02149 (C1, nivell 22.1) d’administrativa responsable amb destinació la
Unitat de Nòmines.
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 19 de
desembre de 2019, per la qual s’adscriu, amb caràcter provisional, a la senyora Jessica González Cerqueira,
funcionària de l’escala administrativa, subgrup C1, nivell 16, com a administrativa de l’Oficina de Preinscripció
Universitària - Àrea d’Afers Acadèmics.
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 19 de
desembre de 2019, per la qual es concedeix la senyora Maria Antonia Santana Aguilar, l’excedència voluntària per
incompatibilitat d’auxiliar de serveis, per passar a prestar serveis com a funcionària de carrera.
Resolució del cap de l’àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 19 de
desembre de 2019, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Montserrat Sole Castellvi, personal
laboral, per a ocupar la plaça L00949 (LG1N), de Promotor/a de projectes de recerca, amb destinació a l’Institut de
Biotecnologia i de Biomedicina “Vicent Villar i Palasí” (IBB) de l’Administració de Medicina.
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 20 de
desembre de 2019, per la qual s’adscriu en comissió de serveis a la senyora Barbara Puiggermanal Braso
funcionària de l’escala administrativa, per ocupar la plaça FP01883 d’administrativa responsable del Departament
de Química.
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 9 de
gener 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.
Resolució del gerent, per delegació de la rectora, de 23 de gener de 2020, per la qual es resol la convocatòria
per a la provisió, pel sistema de lliure designació, d’una plaça de cap d’Oficina, amb destinació a l’Oficina de Projectes
Internacionals i s’atorga la plaça a la senyora Núria Claver López.
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de la rectora, de 28 de gener de 2020,
per la qual s’adjudica la plaça de gestor/a acadèmic/a amb destinació a la Gestió Acadèmica de la Facultat de
Filosofia i Lletres (Administració de Centre de Lletres i de Psicologia), al senyor Josep Antoni Bonilla Hontoria.
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de la rectora, de 28 de gener de 2020,
per la qual es resol el procés selectiu per a nomenar interinament 4 gestors/res de projectes de recerca amb
destinació a l’Oficina de Projectes Internacionals i la confecció d’una borsa de gestors/res de projectes de recerca,
segons es detalla:
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1. Adjudicar el nomenament, amb caràcter interí, de gestor/a de projectes de recerca a la senyora Susana
Aragón Rodrigo, la senyora Mònica Cervera Hurtado, el senyor Oscar Ruiz Gómez i la senyora Monserrat
Ruiz Molina.
2. Publicar, per ordre de prelació, de major a menor puntuació la llista de les persones que han superat el
procés de selecció i que formaran part d’una borsa de treball per a la cobertura de necessitats temporals tal
com regulen les bases de la convocatòria:
COGNOMS I NOM
Sánchez Román, Virginia
Bellido Pèrez, Montserrat
Montero Blázquez, Cristina
Donado Jáñez, Noelia
Aznar Santiago, Noemí
Romero Chaves, Manuela
Mora Aviñó, Mireia
Martínez Garcia, Alba
Soldevila Batlle, Nieves
Vea Rodríguez, Laura
Martínez Alonso, Mónica
Marcos López, Alba
Heredia Ruiz, Paloma
Basachs Cortina, Gerard
Jiménez Navau, Elena
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