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I. Disposicions generals i acords
I.1. Consell Social
Acord 14/2011, de 26 de maig, pel qual s’acorda, perquè rebi l’autorització del Govern de la Generalitat, la
proposta que la Universitat Autònoma de Barcelona formalitzi operacions d’endeutament a curt termini per un
import de 20 milions d’euros, amb les característiques principals següents:
-

Termini màxim: 1 any

-

Amortització: al venciment

-

Tipus d’interès màxim: euríbor (12 mesos) + 2,75 %

-

Comissió d’obertura màxima: 0,50 %

-

Comissió per no disponibilitat màxima: 0,20 % anual

Acord 15/2011, de 26 de maig, pel qual s’acorda:
1) Donar-se per assabentat de l’informe de comptes anuals agregats de la UAB corresponent a l’exercici 2009.
2) Posar a disposició del gerent de la UAB l’informe de comptes anuals agregats de la UAB corresponent a
l’exercici 2009, als efectes que siguin oportuns.
Acord 16/2011, de 26 de maig, pel qual s’aprova que els 130.000 euros previstos en la línia 6 del capítol IV
del pressupost del Consell Social de la UAB per a l’any 2011 es distribueixin d’acord amb els següents imports i
projectes, per al desenvolupament dels quals es comptarà amb la col·laboració del Consell Social:
a) 35.000 euros per al projecte Anàlisi sobre el posicionament de la UAB en el seu entorn.
b) 45.000 euros per al projecte Alumni UAB.
c) 25.000 euros per al projecte Programa PIME-Innova.
d) 25.000 euros per al projecte Programa UAB-Emprèn.

I.2. Comissions del Consell Social
I.2.1. Comissió Acadèmica
Acord 13/2011, de 10 de maig, pel qual s’acorda informar la rectora de la UAB sobre les propostes de
resolucions de les sol·licituds de permanència presentades pel estudiants que consten al document CA 5/052011.
Acord 14/2011, de 10 de maig, pel qual s’aprova la concessió d’ajuts per als estudiants que, havent cursat
el títol propi de graduat en Gestió Aeronàutica, accedeixen al nou grau oficial de Gestió Aeronàutica, d’acord
amb el que consta en el document CA 6/5-2011.
I.2.2. Comissió Econòmica
Acord 18/2011, de 12 de maig, pel qual s’acorda:
Emetre proposta favorable al Consell de Govern de la UAB per a la creació d'una empresa de base tecnològica
promoguda pel doctor Buenaventura Guamis amb els termes següents:
a) Tipus societari: Societat Limitada.
b) Denominació: YPSICON, S.L.
c)

Participació de la UAB en el capital social: 10%. L’import màxim de l’aportació dinerària de la UAB en
concepte de la participació és de 5.000 euros.
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d) Objecte social: Fabricació i distribució de maquinaria d'altes pressions capaç d'esterilitzar en procés continu
amb demanda potencial del sector alimentari, farmacèutic, químic i cosmètic, tant al sector públic com al
privat.
e) Acord de transferència: Ypsicon pagarà l'1% sobre l'import de facturació global de l'empresa, IVA no inclòs,
en concepte de regalies, durant tota la vida de la patent (20 anys).
f)

Període de carència de 3 anys en l'aplicació de les regalies, atès que Ypsicon es planteja unes condicions de
creixement lent i que necessitarà reinvertir una gran quantitat de capital durant els primers anys d'activitat
. Es pacta que, durant els tres primers anys, els ingressos que pertocarien a la UAB derivats d'aquest acord
de transferència s'hauran de reinvertir a l'empresa, si aquesta té beneficis.

g) Acord socis antidilució: Garantirà una participació de la UAB en el 10% en l'accionariat fins a un valor de
capitalització de l'empresa de 1.000.000 euros.
h) Altres: La UAB no tindrà l'obligació de subrogar cap dels contractes laborals subscrits entre l'empresa i els
seus treballadors en cas de venta o fallida de l'empresa.
Acord 19/2011, de 12 de maig, pel qual s’aproven les tarifes del Servei de Llengües de la UAB per al curs
2011-2012, d’acord amb el que consta en el document CE 13/05-2011.
Acord 20/2011, de 12 de maig, pel qual s’acorda:
Tractar directament en el Ple del Consell Social la proposta de sol·licitar l’autorització del Govern de la
Generalitat per a que la UAB formalitzi operacions d’endeutament a curt termini, atès que:
a) La informació relativa a les condicions econòmiques i financeres de les operacions d’endeutament a curt
termini a formalitzar per part de la UAB, no està disponible a la data de 12 de maig de 2011 i es preveu
que ho estigui per al Ple del mes de maig de 2011.
b) La imminent data de venciment de les operacions d’endeutament a curt termini contractades actualment
per la UAB comporta la necessitat de tramitar, de forma immediata, la sol·licitud d’una nova formalització
d’operacions d’endeutament a curt termini.
Acord 21/2011, de 12 de maig, pel qual la comissió acorda:
1) Donar-se per assabentada de la Carta de Recomanacions corresponent a l’exercici 2009.
2) Posar a disposició del gerent de la UAB la Carta de Recomanacions corresponent a l’exercici 2009, als
efectes de les gestions que siguin oportunes pel que fa a les recomanacions.
Acord 22/2011, de 12 de maig, pel qual la comissió acorda:
1) Donar-se per assabentada de l’informe de comptes anuals agregats de la UAB corresponent a l’exercici
2009.
2) Presentar al Ple del Consell Social l’informe de comptes anuals agregats de la UAB corresponents a l’exercici
2009 per a la seva informació.
I.2.3 Comissió Societat-Universitat
Acord 6/2011, de 10 de maig, pel qual s’informa al Ple del Consell Social de la UAB sobre la següent
proposta d’acord:
Aprovar que els 130.000 euros previstos en la línia 6 del capítol IV del pressupost del Consell Social de la UAB
per a l’any 2011 es distribueixin d’acord amb els projectes i imports següents, per al desenvolupament dels
quals es comptarà amb la col·laboració del Consell Social:
a) 35.000 euros per al projecte Anàlisi sobre el posicionament de la UAB en el seu entorn.
b) 45.000 euros per al projecte Alumni UAB.
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c) 25.000 euros per al projecte Programa PIME-Innova.
d) 25.000 euros per al projecte Programa UAB-Emprèn.
Acord 7/2011, de 10 de maig, pel qual s’aprova que l’aportació econòmica amb un import d’11.000 euros
que el Consell Social de la UAB atorga l’any 2011 en el marc del Programa Argó es realitzi en concepte del
primer premi, i que la part excedent de l’aportació sigui a compte del segon premi.
I.3 Comissions del Consell de Govern
I.3.1 Comissió d’Economia i d’Organització
Acord 15/2011, de 18 de maig, de la Comissió d’Economia i d’Organització
Vistos els articles 210 i 211 dels Estatuts de la UAB que preveuen que la UAB té un pressupost anual, únic,
públic i equilibrat que conté tots els ingressos previsibles i la totalitat de les despeses estimades al llarg de
l’exercici econòmic i que el pressupost anirà acompanyat de les seves bases d’execució.
Vist l’article 23 de les Bases d’execució del pressupost 2010, que pel que fa al tancament de l’exercici 2010
preveu que a l’exercici econòmic del 2010 caldrà imputar tots els ingressos que hagin estat liquidats o que
corresponguin a l’exercici i totes les obligacions que s’acrediti que s’han concret durant el mateix període.
Atès que en aquesta sessió de la Comissió va presentar la documentació corresponent a les modificacions de
crèdit a 31 de desembre de 2010, que inclou els conceptes abans esmentats.
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 acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, que determina
les competències de la Comissió d’Economia i d’Organització.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del Gerent, la Comissió d’Economia i
d’Organització de la UAB ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la proposta de tancament de l’exercici 2010.
SEGON.- Encarregar al vicerector de Política Econòmica i Organització l'execució i el seguiment d’aquests
acords.
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerenta d’Economia, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.
Acord 16/2011, de 18 de maig, de la Comissió d’Economia i d’Organització
Vistos els articles 210 i 211 dels Estatuts de la UAB que preveuen que la UAB té un pressupost anual, únic,
públic i equilibrat que conté tots els ingressos previsibles i la totalitat de les despeses estimades al llarg de
l’exercici econòmic i que el pressupost anirà acompanyat de les seves bases d’execució.
Vist l'article 6 de les Bases d’execució del pressupost 2010 que pel que fa a les modificacions de crèdit preveu
que les modificacions de crèdit 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.
Atès que en aquesta sessió de la Comissió va presentar la documentació corresponent a les modificacions de
crèdit a 31 de desembre de 2010, que inclou els conceptes abans esmentats.
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Vistos l’article 213 dels Estatuts de la UAB i 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 acord del Consell de Govern de data
15 de juliol de 2009, que determina a les competències de la Comissió d’Economia i d’Organització.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del gerent, la Comissió d’Economia i
Organització de la UAB ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar les modificacions de crèdit a 31 de desembre de 2010.
SEGON.- Encarregar al vicerector de Política Econòmica i d’Organització l'execució i el seguiment d’aquests
acords.
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerenta d’Economia, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.
Acord 17/2011, de 18 de maig, de la Comissió d’Economia i d’Organització
Vista la proposta de la Gerència en relació amb la informació de l’execució del PIU a 31 de desembre de 2010.
Atès que el document presentat conté informació relativa a les diferències entre les quantitats programades fins
al 2010 i les quantitats executades en el mateix període pel que fa als objectius 1 (RAM, TIC'S i Adaptació a
l'EEES) i 2 (Acabaments i noves obres).
Atès que, per acord del Consell de Govern de data 7 de novembre de 2007, es va aprovar el pla d’inversions
universitàries (PIU) de la UAB 2007-2013, i que aquest pla té una durada de 7 anys amb dos períodes del 2007
al 2010 i del 2011 al 2013, i conté diversos objectius i línies prioritàries a executar durant l’esmentat període.
Vist l’article 120 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya, que preveu que el pla
d’inversions universitàries és l’instrument específic per a finançar les infraestructures i els equipaments de les
universitats públiques que es requereixen per a l’execució de la programació universitària a Catalunya i que el
pla tindrà caràcter pluriennal.
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 acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a les
competències de la Comissió d’Economia i d’Organització, que estableix que li correspon aprovar les
instruccions per al seguiment del pla pluriennal d’inversions.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del gerent, la Comissió d’Economia i
Organització de la UAB ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Donar-se per assabentats de l’execució de PIU a 31 de desembre de 2010.
I.3.2. Comissió d’Estudis de Grau
Acord 31/2011, de 17 de maig, de la Comissió d’Estudis de Grau
Vista la proposta de la vicerectora de Política Acadèmica d’aprovació de taules d’adaptació presentades pels
centres corresponents de la UAB.
Atès la necessitat d’adaptar les assignatures del estudis regulats de conformitat amb els plans d’estudis
anteriors al Reial Decret 1393/2007 als nous graus.
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Atès que les propostes comporten una addició en la memòria del títol de grau corresponent i, per tant, una
modificació del pla d’estudis, per la qual cosa, s’ha de seguir el mateix procediment de modificació de les
memòries del títols.
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 12.2.a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de
la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a les
competències de la Comissió d’Estudis de Grau, que estableix que li correspon, per delegació del Consell de
Govern, l’aprovació dels plans d’estudis dels estudis de grau que condueixen a l’obtenció de títols oficials i de
títols propis i informar-ne el Consell Social, així com aprovar les modificacions derivades de la seva aplicació.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Política Acadèmica, la
Comissió d’Estudis de Grau de la UAB ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, les taules d’adaptació dels títols de grau següents:
-Grau d’Estudis en Anglès i Català.
-Grau d’Estudis d’Anglès i de Clàssiques.
-Grau d’Estudis d’Anglès i Espanyol.
-Grau d’Estudis d’Anglès i Francès.
-Grau d’Estudis de Català i de Clàssiques.
-Grau d’Estudis de Català i Espanyol.
-Grau d’Estudis d’Espanyol i de Clàssiques.
-Grau d’Estudis de Francès i Català.
-Grau d’Estudis de Francès i de Clàssiques.
-Grau d’Estudis de Francès i Espanyol.
-Grau d’Estudis Francesos.

SEGON.- Encarregar la vicerectora de Política Acadèmica l'execució i el seguiment d’aquests acords.
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius.
Acord 32/2011, de 17 de maig, de la Comissió d’Estudis de Grau
En data 7 d’abril de 2010 el Consell de Govern va aprovar la Normativa sobre accions propedèutiques a la UAB,
que regula les accions propedèutiques que es programen en aquesta Universitat amb l’objectiu de facilitar la
integració dels estudiants que s’incorporen i l’adequat seguiment dels seus estudis.
Després d’uns mesos de vigència d’aquest text normatiu, es posa de manifest la necessitat d’adaptar les seves
disposicions al què disposa el nou Model de dedicació docent del professorat de la UAB 2010-2011, aprovat pel
Consell de Govern en data 13 de maig de 2010, pel que fa a la docència de les accions propedèutiques i la no
comptabilitat en el pla docent del professorat.
Vista la proposta de modificació de la Normativa sobre accions propedèutiques a la UAB, elaborada pel
vicerectorat de Política Acadèmica.
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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 l’acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa
a les competències de la Comissió de Grau, que estableix que li correspon informar les propostes que haurà
d’aprovar el Consell de Govern sobre disposicions normatives en matèria acadèmica d’estudis de grau.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic,
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, la Comissió d’Estudis de Grau de la UAB ha adoptat els
següents
ACORDS
PRIMER.- Informar favorablement la modificació de la Normativa sobre accions propedèutiques a la UAB,
aprovada pel Consell de Govern en data 7 d’abril de 2010.
SEGON.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació.

Acord 33/2011, de 17 de maig, de la Comissió d’Estudis de Grau
Vista la proposta de la vicerectora de Política Acadèmica d’aprovació de l’oferta d’assignatures d’universitat, per
al curs acadèmic 2011-2012, presentades pels departaments de la UAB.
Atesa la necessitat d’implementar l’oferta d’assignatures d’universitat per al curs acadèmic 2011-2012.
Vist l'article 7 del Reial Decret 1497/1987, de 27 de novembre, pel qual s’estableixen directrius generals
comunes dels plans d’estudi dels títols universitaris de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional, que
disposa que la universitat pot ofertar assignatures que poden ser cursades pels estudiants com crèdits de lliure
elecció.
Vist l’article 261.1.c del Text Refós de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris
regulats de conformitat amb els plans d’estudis anteriors al Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, aprovat
per l’acord del Consell de Govern de 17 de novembre de 2010, el qual preveu l’aprovació, per part de la
Comissió competent en la matèria, de les assignatures d’universitat ofertades per la UAB per cada curs
acadèmic.
Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per l’acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a les
competències de la Comissió d’Estudis de Grau.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Política Acadèmica, la
Comissió d’Estudis de Grau de la UAB ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar l’oferta d’assignatures d’universitat per al curs 2011-2012, que tot seguit es transcriu:
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SEGON.- Encarregar la vicerectora de Política Acadèmica l'execució i el seguiment d’aquests acords.
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius, garantint la seva difusió

Acord 34/2011, de 17 de maig, de la Comissió d’Estudis de Grau
Vista la proposta de la vicerectora de Política Acadèmica d’aprovació de l’oferta d’assignatures de lliure elecció,
per al curs acadèmic 2011-2012, presentades per les estructures bàsiques de la UAB i altres entitats.
Atès la necessitat d’implementar l’oferta d’assignatures de lliure elecció per al curs acadèmic 2011-2012.
Vist l'article 7 del Reial Decret 1497/1987, de 27 de novembre, pel qual s’estableixen directrius generals
comunes dels plans d’estudi dels títols universitaris de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional, el
qual disposa que l’estudiant pot configurar una part del seu currículum amb matèries de lliure elecció.
Vist l’article 261.7 del Text Refós de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris
regulats de conformitat amb els plans d’estudis anteriors al Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, aprovat
per l’acord del Consell de Govern de 17 de novembre de 2010, el qual regula el règim de les activitats de lliure
elecció no incloses en la programació acadèmica dels estudis oficials de la UAB, i disposa, que han de ser
comunicades o aprovades segons el cas, cada curs acadèmic, per la comissió competent en la matèria.
Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per l’acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a les
competències de la Comissió d’Estudis de Grau.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Política Acadèmica, la
Comissió d’Estudis de Grau de la UAB ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar les activitats que donen dret al reconeixement de crèdits de lliure elecció per al curs 20112012, que tot seguit es transcriu:
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SEGON.- Encarregar la vicerectora de Política Acadèmica l'execució i el seguiment d’aquests acords.
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius, garantint la seva difusió
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Acord 35/2011, de 17 de maig, de la Comissió d’Estudis de Grau
Vista la proposta de la vicerectora de Política Acadèmica d’aprovació de reconeixement de Cicles Formatius de
Grau Superior per crèdits d’estudis de grau presentades pels centres corresponents.
Atès la necessitat d’implementar l’oferta d’ensenyaments superiors oficials que donen dret a reconeixement
acadèmic en els estudis de grau per al curs acadèmic 2011-2012.
Vist l'article 6.2 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels
ensenyaments universitaris oficials, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, que disposa que podran
ser objecte de reconeixement els crèdits cursats en altres ensenyaments superiors oficials.
Vist l’article 78 del Text Refós de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats
de conformitat amb al Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de
juliol, aprovat per l’acord del Consell de Govern de 2 de març de 2011, el qual disposa que podran ser objecte
de reconeixement els crèdits cursats en altres ensenyaments superiors oficials.
Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per l’acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a les
competències de la Comissió d’Estudis de Grau.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Política Acadèmica, la
Comissió d’Estudis de Grau de la UAB ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar el reconeixement de Cicles Formatius de Grau Superior per crèdits d’estudis de grau, que tot
seguit es transcriu:
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SEGON.- Encarregar la vicerectora de Política Acadèmica l'execució i el seguiment d’aquests acords.
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius, garantint la seva difusió.
Acord 36/2011, de 17 de maig, de la Comissió d’Estudis de Grau
Vista la proposta de la vicerectora de Política Acadèmica d’aprovació dels criteris i de les places per a l’accés al
segon cicle de les llicenciatures de cicle llarg, per al curs 2011-2012, que han estat presentades pels centres
corresponents.
Atès la necessitat d’establir els criteris i les places per a la incorporació al segon cicle de les llicenciatures de
cicle llarg en compliment del què disposa la normativa vigent.
Vist l'article 5 del Reial Decret 1497/1987, de 27 de novembre, pel qual s’estableixen directrius generals
comunes dels plans d’estudi dels títols universitaris de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional, que
regula els supòsits especials d’incorporació a segons cicles.
Vist l'article 12.2.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a
les competències de la Comissió d’Estudis de Grau, que estableix que li correspon, per delegació del Consell de
Govern, l’aprovació dels plans d’estudis dels estudis de grau 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.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Política Acadèmica, la
Comissió d’Estudis de Grau de la UAB ha adoptat els següents
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ACORDS
PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, els criteris i les places per a l’accés al segon cicle de les
llicenciatures de cicle llarg per al curs 2011-2012, que tot seguit es transcriu:

SEGON.- Encarregar la vicerectora de Política Acadèmica l'execució i el seguiment d’aquests acords.
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius.
Acord 37/2011, de 31 de maig, de les Comissions conjunta d’Estudis de Grau
Vista la proposta de la Vicerectora de Política Acadèmica de creació de nous títols de màsters universitaris que
han estat presentades pels centres corresponents.
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general.
Vist l’article 226 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat
amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011, sobre la creació
de títols d’estudis de màster universitari.
Vist l'article 14.3.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a
les competències de la Comissió d'Estudis de Postgrau, que estableix que li correspon informar les propostes
que haurà d'aprovar el Consell de Govern sobre creació d'ensenyaments i títols de postgrau.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Política Acadèmica, la
Comissió d'Estudis de Postgrau ha adoptat els següents

_____________________________________________________
25

BOUAB Núm. 85

Maig del 2011

ACORDS
Primer.- Informar favorablement la creació dels títols de màsters universitaris següents:
Màster Universitari en Modelització per a la Ciència i l’Enginyeria.
Màster Universitari en Nanotecnologia i Ciència de Materials.
Màster Universitari en Prehistòria, Antiguitat i Edat Mitjana.
Màster Universitari en Enginyeria de la Informació i Computació Avançada.
Segon.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació.
Acord 38/2011, de 31 de maig, de les Comissions conjunta d’Estudis de Grau
Vistes les propostes de memòries de màsters universitaris presentades pels centres corresponents, i després de
revisada la documentació justificativa corresponent que acredita que les propostes reuneixen els requisits
exigits 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 15 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 estableix les directrius per a
l’elaboració dels plans d’estudis conduents a l’obtenció del títol de Màster Universitari.
Vist l'article 12.2.a i l’article 14.2.a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del
Consell de Govern de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de
2009, pel que fa a les competències de les Comissions d'Estudis de Grau i de Postgrau, que estableix que els hi
correspon aprovar els plans d’estudis conduents a títols oficials i informar-ne al Consell Social.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Política Acadèmica, la
reunió conjunta de la Comissió d'Estudis de Grau i de la Comissió d'Estudis de Postgrau ha adoptat els següents
ACORDS
Primer.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, les memòries dels màsters universitaris següents,
condicionat a l’aprovació de la Junta de la Facutat de Ciències, així com a l’aprovació del títol corresponent pels
òrgans competents:
-

Màster Universitari en Modelització per a la Ciència i l’Enginyeria.
Màster Universitari en Nanotecnologia i Ciència de Materials.

Segon.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, les memòries dels màsters universitaris, condicionat a
l’aprovació del títols corresponents pels òrgans competents:
-

Màster Universitari en Prehistòria, Antiguitat i Edat Mitjana.
Màster Universitari en Enginyeria de la Informació i Computació Avançada.

Tercer.- Encarregar la vicerectora de Política Acadèmica l'execució i el seguiment d’aquests acords.
Quart.- Comunicar els presents acords al vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius.
Acord 39/2011, de 31 de maig, de les Comissions conjunta d’Estudis de Grau
ACORDS
Primer.- Acordar els criteris de programació següents:
-

No programar els Màsters Universitaris que a data 22 de juny de 2011 no tinguin un mínim de 15
alumnes preinscrits.
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Obrir el període de prematrícula amb el pagament a compte de 500 euros, quantitat que es retornarà
en el cas que finalment no es programin els estudis, per als màsters que tinguin un mínim de 15
alumnes preinscrits.
No programar els Màsters Universitaris antics o ja existents que a data 26 de juliol de 2011 no
tinguin un mínim de 12 estudiants prematriculats.
No programar els Màsters Universitaris de nova creació i els fusionats que a data 26 de juliol de
2011 no tinguin un mínim de 10 estudiants prematriculats.
No programar els mòduls de Màsters Universitaris amb menys de 5 estudiants matriculats durant el
curs 2010-2011.
Informar a la reunió conjunta de les Comissions d’Estudis de Grau i de la Comissió d’Estudis de
Postgrau del proper 26 de juliol de 2011, de les situacions de preinscripció i prematriculació
anteriors, per tal de prendre les decisions finals que corresponguin.
No aplicar els criteris o acords anteriors als Màsters Interuniversitaris per al curs acadèmic 20112012.
Segon.- Encarregar la vicerectora de Política Acadèmica l'execució i el seguiment d’aquests acords.
-

Tercer.- Comunicar els presents acords al vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius.
Acord 40/2011, de 31 de maig, de la Comissió d’Estudis de Grau
Vista la proposta de la vicerectora de Política Acadèmica de modificació de memòries de títols de grau que han
estat presentades pels centres corresponents.
Atès la necessitat de modificar la memòria de títol de Grau en Logopèdia que es presenta, 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 12.2.a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a
les competències de la Comissió d’Estudis de Grau, que estableix que li correspon, per delegació del Consell de
Govern, l’aprovació dels plans d’estudis dels estudis de grau que condueixen a l’obtenció de títols oficials i de
títols propis i informar-ne el Consell Social, així com aprovar les modificacions derivades de la seva l’aplicació.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Política Acadèmica, la
Comissió d’Estudis de Grau de la UAB ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la modificació de la memòria del títol de Grau en
Logopèdia l’Escola de Ciències de la Salut de Manresa.
SEGON.- Encarregar la vicerectora de Política Acadèmica l'execució i el seguiment d’aquests acords.
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius.
Acord 41/2011, de 31 de maig, de la Comissió d’Estudis de Grau
Vista la proposta de la vicerectora de Política Acadèmica de simultaneïtat d’estudis del Grau de Física i del Grau
de Química, proposta que està pendent de ratificació per la Facultat de Ciències.
Atesa la necessitat d’implementar la proposta de simultaneïtat per tal de satisfer la demanda d’aquest tipus
estudis.
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Vista l’acord del Consell de Govern, de data 9 de mar de 2005, que deixa sense efectes la Normativa de
simultaneïtat d’estudis, aprovada per la Junta de Govern el 30 de maig de 1999, per la qual cosa, és possible
simultaniejar estudis sense cap limitació, sempre i quan es segueixin els requisits per a l’adjudicació de places
establerts des de l’Oficina d’Orientació per a l’Accés a la Universitat.
Vist l'article 12.2 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de
la UAB, segons la redacció donada per l’acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a
les competències de la Comissió d’Estudis de Grau.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Política Acadèmica, la
Comissió d’Estudis de Grau de la UAB ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la simultaneïtat d’estudis del Grau de Física i del Grau
de Química, que tot seguit es transcriu:
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SEGON.- Encarregar la vicerectora de Política Acadèmica l'execució i el seguiment d’aquests acords.
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius, garantint la seva difusió.
Acord 42/2011, de 31 de maig, de la Comissió d’Estudis de Grau
Vista la proposta de la vicerectora de Política Acadèmica d’aprovació de l’oferta d’assignatures d’universitat, per
al curs acadèmic 2011-2012, presentades pels departaments de la UAB.
Atesa la necessitat d’implementar l’oferta d’assignatures d’universitat per al curs acadèmic 2011-2012.
Vist l'article 7 del Reial Decret 1497/1987, de 27 de novembre, pel qual s’estableixen directrius generals
comunes dels plans d’estudi dels títols universitaris de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional, que
disposa que la universitat pot ofertar assignatures que poden ser cursades pels estudiants com crèdits de lliure
elecció.
Vist l’article 261.1.c del Text Refós de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris
regulats de conformitat amb els plans d’estudis anteriors al Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, aprovat
per l’acord del Consell de Govern de 17 de novembre de 2010, el qual preveu l’aprovació, per part de la
Comissió competent en la matèria, de les assignatures d’universitat ofertades per la UAB per cada curs
acadèmic.
Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per l’acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a les
competències de la Comissió d’Estudis de Grau.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Política Acadèmica, la
Comissió d’Estudis de Grau de la UAB ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar l’oferta d’assignatures d’universitat per al curs 2011-2012, que tot seguit es transcriu:
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SEGON.- Encarregar la vicerectora de Política Acadèmica l'execució i el seguiment d’aquests acords.
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius, garantint la seva difusió.

Acord 43/2011, de 31 de maig, de la Comissió d’Estudis de Grau
Vista la proposta de la vicerectora de Política Acadèmica d’ampliació de l’oferta d’assignatures de lliure elecció,
presentada per les estructures bàsiques de la UAB i altres entitats.
Atès la necessitat d’implementar l’oferta d’assignatures de lliure elecció per al curs acadèmic 2011-2012.
Vist l'article 7 del Reial Decret 1497/1987, de 27 de novembre, pel qual s’estableixen directrius generals
comunes dels plans d’estudi dels títols universitaris de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional, el
qual disposa que l’estudiant pot configurar una part del seu currículum amb matèries de lliure elecció.
Vist l’article 261.7 del Text Refós de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris
regulats de conformitat amb els plans d’estudis anteriors al Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, aprovat
per l’acord del Consell de Govern de 17 de novembre de 2010, el qual regula el règim de les activitats de lliure
elecció no incloses en la programació acadèmica dels estudis oficials de la UAB, i disposa, que han de ser
comicades o aprovades segons el cas, cada curs acadèmic, per la comissió competent en la matèria.
Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per l’acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a les
competències de la Comissió d’Estudis de Grau.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Política Acadèmica, la
Comissió d’Estudis de Grau de la UAB ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar les activitats que donen dret al reconeixement de crèdits de lliure elecció per al curs 20112012, que tot seguit es transcriu:
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SEGON.- Encarregar la vicerectora de Política Acadèmica l'execució i el seguiment d’aquests acords.
QUART.- Comunicar els presents acords al vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius, garantint la seva difusió.
Acord 44/2011, de 31 de maig, de la Comissió d’Estudis de Grau
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 12.2.c de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de
la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a
les competències de la Comissió d'Estudis de Grau, que estableix que li correspon aprovar la concessió dels
premis extraordinaris d’estudis de grau.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Política Acadèmica, la
Comissió d'Estudis de Grau de la UAB ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Atorgar, per delegació del Consell de Govern, els premis extraordinaris de titulació per al curs
acadèmic 2009-2010, als alumnes següents:
Noelia Rodríguez Villatoro
Juan Pablo Garnica Garcia
Nuria Lamas Doménech
Carlos Dosouto Capel
Susanna Gassiot Riu
SEGON.- Encarregar la vicerectora de Política Acadèmica l'execució i el seguiment d’aquests acords.
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius.

I.3.3. Comissió d’Estudis de Postgrau
Acord 31/2011, de 31 de maig, de la Comissió d’Estudis de Postgrau
Vistes les diverses peticions de creació de nous títols de màsters i diplomes de postgrau propis que han estat
presentades a l'Escola de Postgrau, i després de revisada la documentació justificativa corresponent que
acredita que les propostes reuneixen els requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus de títols.
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general.
Vist el que disposa l'article 64.f i 171.1 dels Estatuts de la UAB sobre la creació de titulacions pròpies de la UAB.
Vist l'article 14.3.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a
les competències de la Comissió d'Estudis de Postgrau, que estableix que li correspon informar les propostes
que haurà d'aprovar el Consell de Govern sobre creació d'ensenyaments i títols de postgrau.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
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Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Política Acadèmica, la
Comissió d'Estudis de Postgrau ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Informar favorablement la creació de nous títols de màsters i diplomes de postgrau propis.
SEGON.- Informar favorablement la modificació de la denominació dels estudis de postgrau propis.
TERCER.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació.
Acord 32/2011, de 31 de maig, de la Comissió d’Estudis de Postgrau
Vistes les propostes de plans d’estudis de màsters i diplomes de postgrau propis presentades a l'Escola de
Postgrau, i després de revisada la documentació justificativa corresponent que acredita que les propostes
reuneixen els requisits exigits per a la seva aprovació.
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,
sobre els plans d’estudis dels títols de màster.
Vist l’article 285.3 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 14.2.a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a
les competències de la Comissió d'Estudis de Postgrau, que estableix que li correspon aprovar els plans
d’estudis de tots els estudis de postgrau (inclòs el doctorat) 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.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Política Acadèmica, la
Comissió d'Estudis de Postgrau ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, els plans d’estudis de màsters i diplomes de postgrau
propis següents, condicionat a l’aprovació corresponent pels òrgans competents:
-

Màster en Tractament i Patogènesi de la Sida
Màster en Tècniques Avançades de Diagnòstic per Imatge en Cardiologia
European Master in Transfusion Medicine and Advanced Cell Therapies (EMTACT)
Màster en Andrologia Clínica
Màster en Periodisme de Viatges
Diplomatura de Postgrau en Comptabilitat Superior i Fiscalitat
Diplomatura de Postgrau en Auditoria

SEGON.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, per un curs acadèmic, els plans d’estudis de màsters i
diplomes de postgrau propis següents, condicionat a l’aprovació corresponent pels òrgans competents:
- Màster en Ensenyament de Català per a l’Acolliment Lingüístic
- Màster en Medi Ambient. Especialitat en Gestió de Conques i Recursos Naturals
- Màster en Comptabilitat Superior i Auditoria
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TERCER.- Encarregar la delegada de la rectora per a la Formació Permanent l'execució i el seguiment d’aquests
acords.
QUART.- Comunicar els presents acords al vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius.
Acord 33/2011, de 31 de maig, de la Comissió d’Estudis de Postgrau
Vistes les propostes de creació de nous cursos d’especialització presentades a l'Escola de Postgrau, i després de
revisada la documentació justificativa corresponent que acredita que les propostes reuneixen els requisits
exigits per la UAB per a la 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, sobre les
propostes de cursos d’especialització.
Vist l’acord de la Comissió d’Estudis de Postgrau de data 10 de novembre de 2009, pel qual es delega la
resolució d’assumptes derivats d’estudis de doctorat i de formació permanent en el delegat de la rectora
competent per raó de la matèria, entre els quals es troba, l’aprovació de cursos de formació continuada.
Vist l'article 14 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a les
competències de la Comissió d'Estudis de Postgrau.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Política Acadèmica, la
Comissió d'Estudis de Postgrau ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Donar el vistiplau als cursos d’especialització.
SEGON.- Encarregar la delegada de la rectora per a la Formació Permanent l'execució i el seguiment de l’acord
primer.
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius.
Acord 34/2011, de 31 de maig, de la Comissió d’Estudis de Postgrau
Vistes les propostes de modificació de places i línies de recerca d’estudis de doctorat per al curs 2011-2012,
presentades pels centres corresponents a l'Escola de Postgrau.
Atesa la necessitat de modificar les places i línies de recerca d’estudis de doctorat que es presenten per tal
d’adequar-les 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 14.2.a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a
les competències de la Comissió d'Estudis de Postgrau, que estableix que li correspon aprovar els plans
d’estudis dels estudis de doctorat, així com les modificacions derivades de la seva aplicació.
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Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Política Acadèmica, la
Comissió d'Estudis de Postgrau ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, les places i línies de recerca dels estudis de doctorat
per al curs 2010-2011, que tot seguit es transcriu:

ESTUDI DE
DOCTORAT

Biologia Cel·lular

Petició
Baixa 9 línies
Alta 12 noves línies
Nova classificació en apartats
(Annex 1)

Afegir dos instituts com a responsables
Canvi de denominació de les línies de recerca que coincidirà amb el nom dels grups de
Ciència de Materials
recerca
(Annex 2)
Química

Canvis en “activitats formatives”
(Annex 3)

Sociologia

Canvi en la composició de la comissió de l’estudi
(Annex 4)

( Annex 1) Biologia Cel·lular

LÍNIES DE RECERCA
PROGRAMA DE DOCTORAT DE BIOLOGIA CEL·LULAR

CÀNCER
•
Citogenètica de leucèmies
Investigador contacte: Mª Dolors Coll
•
Citogenètica molecular de tumors sòlids
Investigador contacte: Rosa Miró i Immaculada Ponsa
•
Disfunció telomèrica, inestabilitat cromosòmica i càncer
Investigador contacte: Laura Tusell i Anna Genescà
•
Mecanismes moleculars de l’acció moduladora dels lípids de la dieta en el càncer de mama
Investigador contacte: Eduard Escrich i Montserrat Solanas
CLONATGE I CÈL·LULES MARE
• Clonatge de ratolins per transferència nuclear
Investigador contacte: Elena Ibáñez i Josep Santaló
• Desenvolupament de noves estratègies en la derivació de cèl·lules mare embrionàries
Investigador contacte: Elena Ibáñez i Josep Santaló
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EFECTES CITOTÒXICS D’AGENTS FÍSICS, QUÍMICS O BIOLÒGICS
•
Disfunció telomèrica i radiosensibilitat cel·lular
Investigador contacte: Anna Genescà i Laura Tusell
•
Dosimetria biològica per exposicions a radiacions ionitzants
Investigador contacte: Lleonard Barrios, Francesc Xavier Barquinero i María Rosa Caballín
•
Efecte citogenètic de les radiacions ionitzants
Investigador contacte: Lleonard Barrios, Montserrat Garcia
•
Efectes genotòxics d’agents químics.
•
Investigador contacte: Carme Fuster i Cristina Templado
•
Estudi de la fragilitat cromosòmica constitucional a l’espècie humana
Investigador contacte: Carme Fuster
•
Oogènesi en l’espècie humana. Genotoxicitat
Investigador contacte: Montserrat Garcia
•
Resposta al dany en el DNA i inestabilitat genòmica
Investigador contacte: Marta Martin, Anna Genescà i Laura Tusell
EVOLUCIÓ CROMOSÒMICA I BIODIVERSITAT
•
Biodiversitat i citogenètica animal
Investigador contacte: Montserrat Ponsà, i Aurora Ruiz-Herrera
•
Models d'especiació cromosòmica i recombinació meiòtica
Investigador contacte: Montserrat Garcia i Aurora Ruiz-Herrera
•
Evolució genòmica en mamífers
Investigador contacte: Aurora Ruiz-Herrera
•
Banc de línees cel.lulars d’espècies animals en perill d’extinció
Investigador contacte: Aurora Ruiz-Herrera
GENÈTICA DE LA REPRODUCCIÓ
•
Anàlisi de la integritat del DNA d’espermatozoides.
•
Investigador contacte: Jordi Benet i Joaquima Navarro
•
Anomalies cromosòmiques i apoptosi en cèl·lules germinals masculines
Investigador contacte: Zaida Sarrate, Francesca Vidal i Joan Blanco
•
Anomalies epigenètiques i tècniques de reproducció humana assistida
Investigador contacte: Joan Blanco
•
Aparellament, sinapsi, recombinació i segregació meiòtica en oòcits de mamífers inclosos els
humans.
Investigador contacte: Montserrat Garcia i Ignasi Roig
•
Avaluació de la segregació meiòtica i del risc en portadors d’anomalies cromosòmiques
Investigador contacte: Jordi Benet i Joaquima Navarro
•
Detecció d’anomalies cromosòmiques en espermatozoides en individus de risc
Investigador contacte: Francesca Vidal, Joan Blanco i Ester Anton
•
Diagnòstic d’alteracions cromosòmiques i alteracions gèniques en gàmetes i embrions.
•
Investigador contacte: Joaquima Navarro i Jordi Benet
•
Diagnòstic genètic preimplantacional
Investigador contacte: Francesca Vidal i Josep Santaló
•
Estudi citogenètic de la sinapsi i recombinació meiòtica en espermatòcits humans
Investigador contacte: Jordi Benet i Joaquima Navarro
•
Mecanismes de control de la progressió de la profase meiòtica en mamífers
Investigador contacte: Ignasi Roig
•
Participació dels miRNAs en l’espermatogènesi humana
Investigador contacte: Ester Anton i Joan Blanco
MICRONANOTECNOLOGIA
•
Aplicació de la micronanotecnologia per a l'estudi i etiquetatge de les cèl·lules vives
Investigador contacte: Carme Nogués, Lleonard Barrios, Elena Ibañez
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NEUROCIÈNCIES
•
Neurogènesi i proliferació cel·lular en el desenvolupament del còrtex cervellos
Investigador contacte: José Pablo Hervás, Mª Carmen Santa-Cruz i Joaquim Martí

ORGANOGÈNESI
•
Condrogènesi prenatal de les articulacions sinovials en múrids, aus i humans
Investigador contacte Josep Nebot Cegarra
•
Anàlisi morfomètrica i estereològica dels canvis de forma i posició dels òrgans durant el
desenvolupament embrionari i fetal humà: Factors intrínsecs i extrínsecs
Investigador contacte Josep Nebot Cegarra
PATOLOGIES GENÈTIQUES
•
Diagnòstic genètic i molecular de patologies
Investigador contacte: Mª Dolors Coll
•
Estudis citogenètics en malalties mentals
Investigador contacte: Rosa Miró i Immaculada Ponsa
•
Origen i risc de recurrència de trastorns genòmics associats a síndromes relacionats amb
delecions i duplicacions cromosòmiques
Investigador contacte: Joan Blanco, Francesca Vidal i Ester Anton
•
Caracterització de desequilibris del genoma en avortaments mitjançant tècniques de
citogenètica molecular
Investigador contacte: Carme Fuster
•
Identificació de regions cromosòmiques críptiques associades a alteracions en el fenotip
mitjançant tècniques de citogenètica molecular (Diagnòstic Pre i Postnatal)
Investigador contacte: Carme Fuster
línies de recerca 2010/2011 que són baixa el 2011/2012
• Biodiversitat citogenètica en mamífers en perill d'extinció
Investigador contacte: Montserrat Ponsà i Montserrat Garcia
• Citogenètica animal i evolució cromosòmica
Investigador contacte: Montserrat Ponsà i Montserrat Garcia
• Noves estratègies en la derivació d'Embryonic Stem Cells
Investigador contacte: Elena Ibáñez i Josep Santaló
• Telòmers, inestabilitat cromosòmica i radiosensibilitat cel.lular. Investigador contacte: Anna
Genesca i Laura Tusell
• Oogènesi humana: diagnòstic d'alteracions cromosòmiques i alteracions gèniques.
Investigador contacte: Joaquima Navarro i Jordi Benet
• Estudi citogenètic de la sinapsi, recombinació i segregació meiòtica en oòcits humans
Investigador contacte: Montserrat Garcia
• Organogènesi: anàlisi morfomètrica i estereològica en embrions i fetus
Investigador contacte: Josep Nebot Cegarra
• Estabilitat genòmica i resposta al dany en el DNA
Investigador contacte: Marta Martín, Anna Genescà, Laura Tusell i Marta Martín Flix
• Evolució genòmica: estudis 'in silico' de genomes complets
Investigador contacte: Aurora Ruiz-Herrera i Montserrat Ponsà
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(Annex 2) Ciència de Materials
ENTITATS COL·LABORADORES:
AFEGIR 2

INSTITUTS

:

INSTITUT DE MICROELECTRÒNICA DE BARCELONA (IMB-CNM)
CENTRE D’INVESTIGACIÓ EN NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA (CIN2).
LÍNIES DE RECERCA CURS 2011/2012
Departament de Física (http://www.uab.cat/departament/fisica/)
Grup de Nanomaterials i Microsistemes (http://vega.uab.es/)
Dra. Maria Teresa Mora
Dr. Javier Rodríguez
Dra. Gemma Garcia

Laboratori de Mesures Magnètiques i Tèrmiques. (LMT)
Grup de Materials Nanoestruturats (http://www.lmt.uab.es/docs/WWW_LMT.htm#Components)
Dra. Maria Dolors Baró
Dr. Josep Nogués
Dr. Jordi Sort
Dr. Santiago Suriñach
Física Aplicada
Dr. Àlvar Sánchez
(http://sia.uab.es:8757/cde/control/buscarniup?id=10&random=461939155&tipo=P&col=PDI&
ent=865)
Departament de Geologia (http://webs2002.uab.es/suab85w/)
Unitat de Cristal·lografia i mineralogia
(http://webs2002.uab.es/suab85w/personaldepartament.htm#personalcrista)
Dr. José Luis Briansó
Dr. Lluís Casas
Dra. Eugenia Estop
Dr. Joan Francesc Piniella
Departament de Química (http://dept-quimica.uab.cat/)
Dra. Roser Pleixats
Estudis en Química Orgànica i Organometàl·lica
(http://dept-quimica.uab.cat/catala/cat_recerca/301_linies.asp)
Institut de Ciència de Materials de Barcelona (ICMAB) (http://www.icmab.es/icmab/index.php)

Department of Magnetic Materials and Functional Oxides (http://www.icmab.es/icmab/organimenu/dep/magnetic-materials-and-functional-oxides.html)
Dr. Josep Fontcuberta (http://www.icmab.es/icmab/personnel/detail/80.html)
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Dr. Benjamin Martinez
(http://www.icmab.es/icmab/personnel/detail/101.html)
Dr. Felip Sandiumenge
(http://www.icmab.es/icmab/personnel/detail/40.html)
Dr. José Luis García-Muñoz
(http://www.icmab.es/icmab/personnel/detail/86.html)
Dra. Lourdes Fábrega Sánchez
(http://www.icmab.es/icmab/personnel/detail/74.html)
Dr. Lluís Balcells
(http://www.icmab.es/icmab/personnel/detail/59.html)
Dr. Florencio Sánchez
(http://www.icmab.es/icmab/personnel/detail/379.html)

Dr. Carlos Frontera Beccaria
(http://www.icmab.es/icmab/personnel/detail/83.html)
Dr. Gervasi Herranz Casabona
(http://www.icmab.es/icmab/personnel/detail/660.html)

Department of Crystallography (http://www.icmab.es/icmab/organimenu/dep/christallography.html)
Dr. Elies Molins
(http://www.icmab.es/icmab/personnel/detail/8.html)
Dr Jordi Rius
(http://www.icmab.es/icmab/personnel/detail/26.html)
Dra. Anna Roig
(http://www.icmab.es/icmab/personnel/detail/30.html)
Department of Materials Simulation and Theory
(http://www.icmab.es/icmab/organi-menu/dep/materials-simulation-and-theory.html)
Dr. Enric Canadell
(http://www.icmab.es/icmab/personnel/detail/206.html)

Department of Molecular Nanoscience and Organic Materials
(http://www.icmab.es/icmab/organi-menu/dep/molecular-nanoscience-and-organic-materials.html)
Dr. Jaume Veciana
(http://www.icmab.es/icmab/personnel/detail/50.html)
Dra. Concepció Rovira
(http://www.icmab.es/icmab/personnel/detail/34.html)
Dr. David Amabilino
(http://www.icmab.es/icmab/personnel/detail/55.html)
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Dra. Nora Ventosa
(http://www.icmab.es/icmab/personnel/detail/51.html)
Dr. José Vidal-Gancedo
(http://www.icmab.es/icmab/personnel/detail/52.html)
Dra. Marta Mas Torrrent
(http://www.icmab.es/icmab/personnel/detail/468.html)
Department of Molecular and Supram. Materials
(http://www.icmab.es/icmab/organi-menu/dep/msm.html)
Dra. Maria Rosario Núñez
(http://www.icmab.es/icmab/personnel/detail/12.html)
Dra. Susagna Ricart Miró
(http://www.icmab.es/icmab/personnel/detail/247.html)
Department of Nanostructured Materials
(http://www.icmab.es/icmab/organi-menu/dep/nanostructured-materials.html)
Dr. Miquel Garriga
(http://www.icmab.es/icmab/personnel/detail/89.html)
Dr. Alejandro Goñi
(http://www.icmab.es/icmab/personnel/detail/406.html)
Department of Solid State Chemistry
(http://www.icmab.es/ssc/research-lines)
Dra. Amparo Fuertes
(http://www.icmab.es/ssc/research-lines/amparo-fuertes)
Dra. Nieves Casañ
(http://www.icmab.es/ssc/research-lines/nieves-casan)
Dra. Rosa Palacín
(http://www.icmab.es/ssc/research-lines/rosa-palacin)
Dr. Gerard Tobias Rossell
(http://www.icmab.es/ssc/research-lines/gerard-tobias)
Department of Superconducting Materials and Large Scale Nanostructuration
(http://www.icmab.es/icmab/organi-menu/dep/superconducting-materials-and-large-scalenanostructuration.html)
Dr. Xavier Obradors
(http://www.icmab.es/icmab/personnel/detail/13.html)
Dra. Teresa Puig
(http://www.icmab.es/icmab/personnel/detail/23.html)
Dr. Narcis Mestres
(http://www.icmab.es/icmab/personnel/detail/692.html)
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Dr. Xavier Granados
(http://sia.uab.es:8757/cde/control/buscarniup?id=1&random=2634768&tipo=P&col=PDI&ent
=865)
Dra. Anna Palau Masoliver
(http://www.icmab.es/icmab/personnel/detail/623.html)
Dr. Alberto Pomar
(http://www.icmab.es/icmab/personnel/detail/313.html)
Dr. Jordi Arbiol Cobos
(http://www.icmab.es/icmab/personnel/detail/732.html)
MATGAS (www.matgas.com)
Dra. Lourdes Vega
(http://www.matgas.com/index.php?option=com_curriculums&task=view_cv&id=46)

Instituto de Microelectrónica de Barcelona (IMB-CNM)
(http://www.imb-cnm.csic.es/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1&lang=es)
Nanofabricació i propietats funcionals de nanoestructures
(http://www.imbcnm.csic.es/index.php?option=com_content&view=article&id=58%3Ananofabrication-and-functonalproperties-of-nanostructures&catid=50%3Aintroduction&Itemid=107&lang=ca)
Dr. Joan Bausells
Silicon tecnologies for sensing
http://gtq.imb-cnm.csic.es/esp/personal.html
Dr. Carlos Dominguez

Centre d’Investigació en Nanociència i Nanotecnologia (CIN2) (http://www.cin2.eu/english/index.php)
Dr. Albert Figueras
Director CIN2
(http://www.cin2.eu/english/staff-personnel-list-member.php?miembro=34)

Nanostructured Functional Materials
(http://www.cin2.eu/english/research-group.php?grupo=17)
Dr. Daniel Ruiz
(http://www.cin2.eu/english/staff-personnel-list-member.php?miembro=86)
Novel Energy-Oriented Materials
(http://www.cin2.eu/english/research-group.php?grupo=11)

Dr. Pedro Gómez (http://www.cin2.eu/english/research-group-staff-personnel-listmember.php?grupo=11&miembro=43)

Dra. Mónica Lira (http://www.cin2.eu/english/research-group-staff-personnel-listmember.php?grupo=11&miembro=59)
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PLD & Nanoionics
(http://www.cin2.eu/english/research-group.php?grupo=8)
Dr. José Santiso (http://www.cin2.eu/english/research-group-staff-personnel-listmember.php?grupo=8&miembro=88)
Quantum Nanoelectronics
(http://www.cin2.eu/english/research-group.php?grupo=13)
Dr. Adrian Bachtold (http://www.cin2.eu/english/research-group-staff-personnel-listmember.php?grupo=13&miembro=2)

Annex 3- Química
Estudis de doctorat en Química > activitats formatives i de seguiment > activitats formatives
programades
Substituir paràgraf:
“No existeix un currículum acadèmic específic per a aquests estudis de doctorat. Cada director/tutor de la tesi
doctoral indicarà a l'estudiant les activitats a dur a terme durant la realització de la tesi doctoral.”
Per aquest altre:
S'organitzen cicles de conferències, jornades doctorals i cursos d'anglès per a químics, que són considerades
en el seguiment dels doctorands. A més, cada director/tutor indicarà a l'estudiant altres activitats a dur a
terme durant la realització de la tesi doctoral.

Annex 4- Sociologia
Comissió de l'Estudi de Doctorat:
Coordinadora dels estudis de doctorat: Dra. Sònia Parella.
Coordinadors dels màsters oficials del Departament: Dr. Antonio Martín, Dr. Fausto Miguélez i Dr. Pedro López.
Directora del Departament: Dra. Carlota Solé.
Representant de les línies de recerca: Dr. Joan Estruch.
SEGON.- Encarregar el delegat de la rectora per al Doctorat l'execució i el seguiment d’aquests acords.
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius.
Acord 35/2011, de 31 de maig, de la Comissió d’Estudis de Postgrau
Vistes les propostes d’atorgament de premis extraordinaris de doctorat presentades pels centres corresponents.
Vist l'article 277 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, segons el qual, es
poden concedir cada curs acadèmic premis extraordinaris de doctorat en funció de la vàlua científica de les tesis
defensades.
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Vist l'article 14.2.b de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a
les competències de la Comissió d'Estudis de Postgrau, que estableix que li correspon aprovar la concessió dels
premis extraordinaris d’estudis de postgrau.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Política Acadèmica, la
Comissió d'Estudis de Postgrau ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Atorgar, per delegació del Consell de Govern, els premis extraordinaris de doctorat, als següents:
Albert Altes Hernandez
Ana Maria Bonjoch Badia
Teresa Genover Llimona
Anna Oliveras Serrano
Roger Paredes Deiros
Rosa Terré Boliart
Elisabet Zamora Serrallonga
Gonzalo Andrés Gamboa Jiménez
Gema Martínez Méndez
Núria Almiron Roig
Santiago Tejedor Calvo
Rodrigo Gómez García
Núria Simelio Solà
María Dolores Palau Sampio
Chiara Rossana Sáez Baeza
Elena García Fruitós
Francesc Xavier Muñoz Berbel
Nuria González Montalbán

Montserrat Morell Fernández
Anna Surribas Casalprim
Jesús Aranda Rodríguez
Montserrat Garrigó Fullola
María del Carmen Salcedo Vereda
Clara Penas Pérez
Raul Andero Galí
Beatriz Almolda Ardid
Ambra Poggi
Miguel Ángel García López
José Ignacio Silva Becerra
Antonia López Villavicencio
Jorge Bonache Albacete
Ignacio Gil Galí
Jaume Verd Martorell
José Manuel Alcaraz Barriga
Rodrigo Andrés Prieto Drouillas

SEGON.- Encarregar el delegat de la rectora per al Doctorat l'execució i el seguiment d’aquests acords.
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius.
Acord 36/2011, de 31 de maig, de la Comissió d’Estudis de Postgrau
ACORDS
Primer.- Crear un grup de treball per a l’estudi i anàlisi del projecte VIR.
Segon.- Encarregar la delegada de la rectora per a la Formació Permanent l'execució i el seguiment de l’acord
primer.
Acord 37/2011, de 31 de maig, de la Comissió d’Estudis de Postgrau
Vista la proposta de la vicerectora de Política Acadèmica de modificació de memòries de títols de màsters
universitaris 2011-2012 que han estat presentades pels centres corresponents.
Atesa la necessitat de modificar les memòries de títols de màsters que es presenten per tal d’adequar-les 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 14.2.a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a
les competències de la Comissió d'Estudis de Postgrau, que estableix que li correspon aprovar els plans
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d’estudis de tots els estudis de postgrau 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.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Política Acadèmica, la
Comissió d'Estudis de Postgrau ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la modificació de les memòries dels títols de màsters
universitaris 2011-2012 següents:
-Màster en Farmacologia
-Màster en Gestió de Sols i Aigües
SEGON.- Encarregar la vicerectora de Política Acadèmica l'execució i el seguiment d’aquests acords.
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius.
Acord 38/2011, de 31 de maig, de la Comissió d’Estudis de Postgrau
Vista la proposta de la vicerectora de Política Acadèmica de supressió de títols de màsters universitaris, que van
ser aprovats corresponentment pels òrgans competents, i dels què no s’ha arribat mai a presentar la memòria
per a la sol·licitud de la verificació del títol.
Atesa la necessitat de finalitzar els procediments de creació de màsters universitaris iniciats en el seu dia i que
pels motius abans esmentat no s’han arribat a implementar.
Vist l'article 64.e dels Estatuts de la UAB sobre la supressió de títols universitaris oficials de la UAB.
Vist l'article 14.3.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a
les competències de la Comissió d'Estudis de Postgrau, que estableix que li correspon informar les propostes
que haurà d'aprovar el Consell de Govern sobre supressió d'ensenyaments i títols de postgrau.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Política Acadèmica, la
Comissió d'Estudis de Postgrau ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Informar favorablement la supressió de títols de màsters universitaris.
SEGON.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació.
TERCER.-Comunicar els presents acords als coordinadors de màsters dels títols afectats.
Acord 39/2011, de 31 de maig, de la Comissió conjunta d’Estudis de Postgrau
Vista la proposta de la Vicerectora de Política Acadèmica de creació de nous títols de màsters universitaris que
han estat presentades pels centres corresponents.
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general.
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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, sobre la creació
de títols d’estudis de màster universitari.
Vist l'article 14.3.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a
les competències de la Comissió d'Estudis de Postgrau, que estableix que li correspon informar les propostes
que haurà d'aprovar el Consell de Govern sobre creació d'ensenyaments i títols de postgrau.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Política Acadèmica, la
Comissió d'Estudis de Postgrau ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.-

Informar favorablement la creació dels títols de màsters universitaris següents:
Màster Universitari en Modelització per a la Ciència i l’Enginyeria.
Màster Universitari en Nanotecnologia i Ciència de Materials.
Màster Universitari en Prehistòria, Antiguitat i Edat Mitjana.
Màster Universitari en Enginyeria de la Informació i Computació Avançada.

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

Acord 40/2011, de 31 de maig, de la Comissió conjunta d’Estudis de Postgrau
Vistes les propostes de memòries de màsters universitaris presentades pels centres corresponents, i després de
revisada la documentació justificativa corresponent que acredita que les propostes reuneixen els requisits
exigits 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 15 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 estableix les directrius per a
l’elaboració dels plans d’estudis conduents a l’obtenció del títol de Màster Universitari.
Vist l'article 12.2.a i l’article 14.2.a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del
Consell de Govern de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de
2009, pel que fa a les competències de les Comissions d'Estudis de Grau i de Postgrau, que estableix que els hi
correspon aprovar els plans d’estudis conduents a títols oficials i informar-ne al Consell Social.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Política Acadèmica, la
reunió conjunta de la Comissió d'Estudis de Grau i de la Comissió d'Estudis de Postgrau ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, les memòries dels màsters universitaris següents,
condicionat a l’aprovació de la Junta de la Facutat de Ciències, així com a l’aprovació del títol corresponent pels
òrgans competents:
-

Màster Universitari en Modelització per a la Ciència i l’Enginyeria.
Màster Universitari en Nanotecnologia i Ciència de Materials.

SEGON.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, les memòries dels màsters universitaris, condicionat a
l’aprovació del títols corresponents pels òrgans competents:
-

Màster Universitari en Prehistòria, Antiguitat i Edat Mitjana.
Màster Universitari en Enginyeria de la Informació i Computació Avançada.
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TERCER.- Encarregar la vicerectora de Política Acadèmica l'execució i el seguiment d’aquests acords.
QUART.- Comunicar els presents acords al vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius.
Acord 41/2011, de 31 de maig, de la Comissió conjunta d’Estudis de Postgrau
ACORDS
PRIMER.- Acordar els criteris de programació següents:
-

-

-

No programar els Màsters Universitaris que a data 22 de juny de 2011 no tinguin un mínim de 15
alumnes preinscrits.
Obrir el període de prematrícula amb el pagament a compte de 500 euros, quantitat que es retornarà
en el cas que finalment no es programin els estudis, per als màsters que tinguin un mínim de 15
alumnes preinscrits.
No programar els Màsters Universitaris antics o ja existents que a data 26 de juliol de 2011 no
tinguin un mínim de 12 estudiants prematriculats.
No programar els Màsters Universitaris de nova creació i els fusionats que a data 26 de juliol de
2011 no tinguin un mínim de 10 estudiants prematriculats.
No programar els mòduls de Màsters Universitaris amb menys de 5 estudiants matriculats durant el
curs 2010-2011.
Informar a la reunió conjunta de les Comissions d’Estudis de Grau i de la Comissió d’Estudis de
Postgrau del proper 26 de juliol de 2011, de les situacions de preinscripció i prematriculació
anteriors, per tal de prendre les decisions finals que corresponguin.
No aplicar els criteris o acords anteriors als Màsters Interuniversitaris per al curs acadèmic 20112012.

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

I.3.4.. Comissió d’Investigació
Acord 14/2011, de 17 de maig, de la Comissió d’Investigació
Vista la necessitat d’assumir per part del titular de biblioteques d’una sèrie de reptes organitzatius i econòmics
derivats de diverses circumstàncies, tals com: els canvis en l’àmbit d’estudi derivats dels nous mètodes docents
i d’aprenentatge amb l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES); les exigències de llicències, permisos i
seguretat d’accés per part dels investigadors vinculats a la UAB; el canvi en el suport on es recull la informació
a gestionar –multimèdia- i la incorporació tecnològica en la gestió dels continguts.
Vist el procediment endegat en el mes de juny de 2010 per part de la UAB per a la preparació d’un nou pla
estratègic del Servei de Biblioteques en el que han intervingut membres de tota la comunitat universitària, que
el dia 17 de maig es presentarà.
Vista la missió, la visió i els valors que informen el pla estratègic del Servei de Biblioteques els quals van
determinar uns objectius i uns eixos estratègics.
Interessa retre comptes periòdicament dels avenços en la realització dels objectius del pla i ser capaços
d’adaptar el pla a les circumstàncies d’un entorn que evoluciona ràpidament. Semestralment, es farà un
seguiment de l’evolució dels objectius, amb control dels indicadors i es faran els ajustaments necessaris.
Anualment es prepararà i difondrà un informe amb els avenços realitzats.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector d’Investigació, la Comissió
d’Investigació de la UAB ha adoptat el següent
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ACORD
ÚNIC.- Donar-se per assabentat de la presentació del primer esborrany del Pla del Servei de Biblioteques
Acord 15/2011, de 17 de maig, de la Comissió d’Investigació
Vist el model d’unitats d’R+D associades als centres dels Programa CERCA aprovat per la Direcció General de
Recerca de la Generalitat de Catalunya en data 21 de gener de 2010 en virtut del qual aquesta estableix un
procediment per al reconeixement d’unitats associades a centres CERCA i que ordeni les condicions acceptables
per al sistema de centres i per les Universitats pel que fa a la utilització de la filiació de les institucions
involucrades per part de la o les unitats associades, la utilització d’infraestructures dels centres, així com la
participació en la propietat intel·lectual i industrial de resultats de recerca implicats.
D’acord amb l’interès del vicerector d’Investigació d’informar d’aquest model als membres de la Comissió
d’Investigació.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector d’Investigació, la Comissió
d’Investigació de la UAB ha adoptat el següent
ACORD
ÚNIC.- Donar-se per assabentat del model d’unitats associades al Programa CERCA.
Acord 16/2011, de 17 de maig, de la Comissió d’Investigació
Vista la proposta del vicerector d’Investigació de data 9 de maig de 2011 per la qual es proposa el
reconeixement dels Serveis Integrats d’Animals de Laboratori (SIAL) com a Laboratori de Prestació de Serveis.
Ates que el SIAL es va constituir com una Autorització de Nom Específic (ANE) a l’any 1999, que està integrat
principalment per investigadors de la Unitat de Fisiologia Animal de la Facultat de Veterinària, el Servei
d’Estabulari i de les Unitats d’Anatomia Patològica, Microbiologia i Parasitologia de l’esmentada Facultats; i que
té com a objectiu el desenvolupament, innovació i transferència de coneixement en l’àrea de la investigació
amb models animals,desenvolupant activitats fonamentalment en dues àrees: la formació de professionals i el
desenvolupament de projectes per a empreses.
Vist els articles 42.1.b) i 43.2 del text refós de la normativa en matèria d’investigació de la UAB, aprovat per
acord del Consell de Govern de data 2 de març segons els quals, els laboratoris de prestació de serveis és un
servei de suport a la recerca el qual es pot crear, entre d’altres per acord de la comissió del Consell de Govern
competent en la matèria per delegació d’aquest òrgan.
Vist l'article 16.2 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 d’Investigació, que estableix que li correspon, per delegació del Consell de
Govern aprovar la creació, la modificació i la supressió de grups de recerca i de serveis universitaris de suport a
la recerca.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector d’Investigació, la Comissió
d’Investigació de la UAB ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar el reconeixement dels Serveis Integrats d’Animals de Laboratori (SIAL) com a Laboratori de
Prestació de Serveis.
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SEGON.- Comunicar els presents acords al vicegerent d’Investigació, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.
Acord 17/2011, de 17 de maig, de la Comissió d’Investigació
PRIMER.- Informar desfavorablement la proposta número 6 de l’Acord del Claustre, 6/2010, de 16 de
desembre, en virtut del qual aquest insta a l’equip de govern per tal que, si escau, adopti els acords pertinents
i, un cop confirmada l’adequació jurídica de la proposta, insti els òrgans i entitats competents a deixar sense
efecte la reducció del 5% del sou del personal investigador en formació, de tal manera que l’import percebut en
concepte de nòmina torni a ser el de maig de 2010 i que es reintegri amb efecte retroactiu la quantitat
corresponen des del mes de juny de 2010.
SEGON.- Comunicar a l’equip de govern l’acord anterior
Acord 18/2011, de 17 de maig, de la Comissió d’Investigació
PRIMER.- Informar favorablement la proposta número 8 de l’Acord del Claustre, 6/2010, de 16 de desembre,
en virtut del qual el Claustre insta al Consell de Govern i al Consell Social per tal que, si escau, adoptin els
acords o normes pertinents, de conformitat amb la legalitat vigent, per assumir el cost del preu en concepte de
serveis específics i suport a l’aprenentatge al personal investigador en formació aplicable al curs acadèmic
2011-2012
SEGON.- Comunicar al Consell de Govern i al Consell Social l’acord anterior
Acord 19/2011, de 17 de maig, de la Comissió d’Investigació
PRIMER.- Informar desfavorablement la proposta número 10 de l’Acord del Claustre, 6/2010, de 16 de
desembre, en virtut del qual aquest insta a l’equip de govern per tal que, que es respecti allò estipulat a les
convocatòries dels ajuts predoctorals respecte la cobertura de la matricula d’un programa de doctorat i, en
aquest sentit, que s’interpreti que el preu en concepte de tutela de tesi està cobert pels ajuts.
SEGON.- Comunicar a l’equip de govern l’acord anterior.
Acord 20/2011, de 17 de maig, de la Comissió d’Investigació
Vista la proposta del vicerector d’Investigació de data 9 de maig de 2011 per la qual es proposa la modificació
de grups de recerca propis i de CERS/Instituts.
Vist l’article 23.2 del text refós de la normativa en matèria d’investigació de la UAB, aprovat per acord del
Consell de Govern de data 2 de març segons els quals, l’adscripció de personal acadèmic d’un departament de
la UAB a una estructura de recerca 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.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector d’Investigació, la Comissió
d’Investigació de la UAB, ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Informar favorablement les modificacions dels grups de recerca propis i de CERS/Instituts, que tot
seguit es transcriu:
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SEGON.- Comunicar els presents acords al vicerector d’Investigació i elevar les actuacions a aquest perquè
emeti la corresponent resolució escaient.
Acord 21/2011, de 17 de maig, de la Comissió d’Investigació
Vista la proposta del vicerector d’Investigació de data 9 de maig de 2011 per la qual es proposa l’adscripció de
l’activitat de recerca del Personal Docent i Investigador (PDI) relacionat a l’annex al Centre de Recerca

Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF).
Vist l’article 23.2 del text refós de la normativa en matèria d’investigació de la UAB, aprovat per acord del
Consell de Govern de data 2 de març segons els quals, l’adscripció de personal acadèmic d’un departament de
la UAB a una estructura de recerca 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.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector d’Investigació, la Comissió
d’Investigació de la UAB, ha adoptat els següents
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ACORDS
PRIMER.- Aprovar l’adscripció de l’activitat de recerca del PDI relacionat a continuació al Centre de Recerca
Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) amb efectes del dia següent de l’adopció del present acord:

PDI
Alcañiz Baldellou, Josep Maria
Arnan Viadiu, Xavier
Claramunt López, Bernat
Espadalesr Gelabert, Xavier
Lloret Maya, Francisco
Martínez Vilalta, Jordi
Ortiz Perpiñà, Josep Oriol
Pino Vilalta, Joan
Piñol Pascual, Josep
Retana Alumbreros, Javier
Riba Rovira, Miquel
Rodà de Llanza, Ferran
Rodrigo Domínguez, Anselm
Saura Mas, Sandra
Terradas Serra, Jaume

Departament origen
BABVE
BABVE
BABVE
BABVE
BABVE
BABVE
BABVE
BABVE
BABVE
BABVE
BABVE
BABVE
BABVE
BABVE
BABVE

Centre destinació
CREAF
CREAF
CREAF
CREAF
CREAF
CREAF
CREAF
CREAF
CREAF
CREAF
CREAF
CREAF
CREAF
CREAF
CREAF

SEGON.- Comunicar els presents acords al vicegerent d’Investigació, al PDI interessat i al centre de Recerca
Ecològica i Aplicacions Forestals.
Acord 22/2011, de 17 de maig, de la Comissió d’Investigació
Vista la proposta del vicerector d’Investigació de data 9 de maig de 2011 per la qual es proposa l’adscripció de
l’activitat de recerca del Personal Docent i Investigador (PDI) relacionat a l’annex al Centre de Visió per
Computació (CVC).
Vist l’article 35.2 del text refós de la normativa en matèria d’investigació de la UAB, aprovat per acord del
Consell de Govern de data 2 de març segons els quals, l’adscripció de l’activitat de recerca d’un PDI de la UAB,
a una institució amb personalitat jurídica pròpia (PJP) es produeix per acord de la Comissió d’Investigació.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector d’Investigació, la Comissió
d’Investigació de la UAB, ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar l’adscripció de l’activitat de recerca del PDI relacionat a continuació al Centre de Visió per
Computació (CVC) amb efectes del dia següent de l’adopció del present acord:

PDI
Benavente Vidal, Robert
Fornés Bisquerra, Alícia
Gerónimo Gómez, David
Hernández Sabaté, Aura
Penacchio, Olivier
Ponsa Mussarra, Daniel
Ramos Terrades, Oriol
Rusiñol Sanabra, Marçal

Departament origen
Ciències de la Comunicació
Ciències de la Comunicació
Ciències de la Comunicació
Ciències de la Comunicació
Ciències de la Comunicació
Ciències de la Comunicació
Ciències de la Comunicació
Ciències de la Comunicació

Centre destinació
CVC
CVC
CVC
CVC
CVC
CVC
CVC
CVC

SEGON.- Comunicar el present acord al vicegerent d’Investigació, al PDI interessat i al Centre de Visió per
Computació.
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I.3.5. Comissió de Personal Acadèmic
Acord 10/2011, de 26 de maig, de la Comissió de Personal Acadèmic
Vista la proposta de la delegada de la rectora per a l’Avaluació, l’Acreditació i la Innovació Docent.
Atès que en aquesta sessió de la Comissió va presentarar la documentació corresponent a la proposta de
resolució dels recursos i sol·licituds en relació amb l’avaluació de l’activitat docent del professorat per períodes
generats fins el 31 de desembre de 2010.
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.
Vist l'article 8 de la Guia d’Avaluació de l’Activitat docent del professorat de la UAB, aprovada per acord del
Consell de Govern en data 7 de novembre de 2007, modificat per l'acord de la Comissió de Qualitat i
d'Avaluació de 25 de juny de 2008, i modificat per l’acord de la Comissió de Personal Acadèmic de 18 de
desembre de 2009 que preveu que la Comissió de Personal Acadèmic es reuneix tantes vegades com sigui
necessari per analitzar els expedients i fer-ne la valoració.
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.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
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 el següent
ACORD
Informar favorablement el recurs presentat per un professor i informar desfavorablement els recursos
presentats per 3 professors, en relació a la proposta d'avaluació de l'activitat docent del professorat per
períodes generats fins el 31 de desembre de 2010.
Acord 11/2011, de 26 de maig, de la Comissió de Personal Acadèmic
Vista la proposta de la delegada de la rectora per a l’Avaluació, l’Acreditació i la Innovació Docent en relació
amb el procés d’avaluació de l’activitat docent del professorat per períodes generats fins el 31 de desembre de
2010.
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.
Vist l'article 8 de la Guia d’Avaluació de l’Activitat docent del professorat de la UAB, aprovada per acord del
Consell de Govern en data 7 de novembre de 2007, modificat per l'acord de la Comissió de Qualitat i
d'Avaluació de 25 de juny de 2008, i modificat per l’acord de la Comissió de Personal Acadèmic de 18 de
desembre de 2009 que preveu que la Comissió de Personal Acadèmic es reuneix tantes vegades com sigui
necessari per analitzar els expedients i fer-ne la valoració.
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.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
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 el següent
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ACORD
Aprovar la proposta de resolució provisional de la convocatòria de l’avaluació de l’activitat docent del
professorat de la UAB per períodes finalitzats entre el 31 de desembre de 2002 i el 31 de desembre de 2010,
que tot seguit es transcriu:
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Acord 12/2011, de 26 de maig, de la Comissió de Personal Acadèmic
Vist l’article 108 i següents del text refós que aprova el Reglament de Personal Acadèmic de la UAB, aprovat
per acord del Consell de Govern de data 17 de novembre de 2010 que regula el règim d’aplicació de les
llicències d’any sabàtics per la prestació de més de 25 anys de servei a la Universitat.
Vista la convocatòria de sabàtics de 25 anys aprovada per la Comissió de Personal Acadèmic en data 25 de
gener de 2011, i analitzades les sol·licituds presentades.
Vist l'article 18.1 a) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a
les competències de la Comissió de Personal Acadèmic que preveu que correspon a la Comissió de Personal
Acadèmic aprovar les concessions d’any sabàtics.
Atesa l’adopció, el dia 11 d’abril, per part de la Comissió d’Economia de la UAB del document anomenat
“Mesures Provisionals d’Ajornament de la despesa 2011”, document que preveu un ajornament de la despesa
corresponent a determinades mesures durant el seu període d’aplicació (i que pot ser consultat a la Intranet, en
el menú de Portada i apartat de “Informació Mesures Econòmiques).
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic,
La Comissió de Personal Acadèmic de la UAB, de la UAB ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Posposar la Resolució de la convocatòria del programa d’anys Sabàtics de 25 anys per al professorat
Universitari de la UAB
SEGON.- Comunicar aquest acord al Vicerector d’economia i organització de la UAB en tant que president de la
Comissió d’Economia, delegada del Consell de Govern d’aquesta Universitat
Acord 13/2011, de 26 de maig, de la Comissió de Personal Acadèmic
Vist l’article 108 i següents del text refós que aprova el Reglament de Personal Acadèmic de la UAB, aprovat
per acord del Consell de Govern de data 17 de novembre de 2010 que regula el règim d’aplicació de les
llicències d’any sabàtics per la prestació de més de 10 anys de servei a la Universitat.
Vista la convocatòria de sabàtics de 10 anys aprovada per la Comissió de Personal Acadèmic en data 25 de
gener de 2011 i analitzades les sol·licituds presentades.
Vist l'article 18.1 a) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a
les competències de la Comissió de Personal Acadèmic que preveu que correspon a la Comissió de Personal
Acadèmic aprovar les concessions d’any sabàtics.
Atesa l’adopció, el dia 11 d’abril, per part de la Comissió d’Economia de la UAB del document anomenat
“Mesures Provisionals d’Ajornament de la despesa 2011”, document que preveu un ajornament de la despesa
corresponent a determinades mesures durant el seu període d’aplicació, (i que pot ser consultat a la Intranet,
en el menú de Portada i apartat de “Informació Mesures Econòmiques).
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic,
La Comissió de Personal Acadèmic de la UAB, de la UAB ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Posposar la Resolució de la convocatòria del programa d’anys Sabàtics de 10 anys per al professorat
Universitari de la UAB
SEGON.- Comunicar aquest acord al Vicerector d’economia i organització de la UAB en tant que president de la
Comissió d’Economia, delegada del Consell de Govern d’aquesta Universitat
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Acord 14/2011, de 26 de maig, de la Comissió de Personal Acadèmic
Vist l’article 131 i següents del text refós que aprova el Reglament de Personal Acadèmic de la UAB, aprovat
per acord del Consell de Govern de data 17 de novembre de 2010 que regula el foment de l’activitat
investigadora del professorat, mitjançant la concessió de permisos i llicències al professorat en vies de
consolidació a la UAB.
Vista la Convocatòria del Programa de Suport a la Formació Investigadora del professorat en vies de
consolidació de la UAB aprovat per Acord de la Comissió de Personal Acadèmic de 27 de gener de 2011
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 que preveu que correspon a la Comissió de Personal
Acadèmic.
Atesa l’adopció, el dia 4 d’abril, per part de la Comissió d’Economia de la UAB del document anomenat “Mesures
Provisionals d’Ajornament de la despesa 2011”, document que preveu un ajornament de la despesa
corresponent a determinades mesures durant el seu període d’aplicació (i que pot ser consultat a la Intranet, en
el menú de Portada i apartat de “Informació Mesures Econòmiques).
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic,
La Comissió de Personal Acadèmic de la UAB, de la UAB ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Posposar la Resolució de la Convocatòria del Programa de Suport a la Formació Investigadora del
professorat en vies de consolidació de la UAB aprovat per Acord de la Comissió de Personal Acadèmic de 27 de
gener de 2011
SEGON.- Comunicar aquest acord al Vicerector d’economia i organització de la UAB en tant que president de la
Comissió d’Economia, delegada del Consell de Govern d’aquesta Universitat
Acord 15/2011, de 26 de maig, de la Comissió de Personal Acadèmic
ACORD
Informar desfavorablement la proposta per la qual el Claustre insta el Consell de Govern per tal que, si escau,
adopti els acords o normes pertinents, de conformitat amb la legalitat vigent, per fer pressió per tal que no
sigui possible qualsevol mena de reducció en la docència reglada oficial (per ocupació de càrrec o qualsevol
altra raó) amb el fet d’impartir classes remunerades en mestratges i cursos no oficials i/o graus impartits des
de fundacions, tant si són en el si de la UAB com en d’altres entitats.
Acord 16/2011, de 26 de maig, de la Comissió de Personal Acadèmic
ACORD
Donar-se per assabentats de la proposta per la qual el Claustre insta l’equip de govern i al Consell de Govern
per tal que, si escau, adoptin els acords o normes pertinents, de conformitat amb la legalitat vigent, per a
homogeneïtzar els criteris de reduccions docents al professorat a temps complet, fent-los comuns per a tota la
Universitat i subjectes a uns criteris ètics en el marc de la funció de la Universitat com a proveïdora de serveis
públics i donar coneixement que s'està treballant en el model de dedicació del personal acadèmic, que entre
d'altres finalitats, homogeneitzarà el criteris de les reduccions docents del professorat.
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I.3.6. Comissió de Política Lingüística
Acord 03/2011, de 3 de maig, de la Comissió de Política Lingüística
La Universitat Autònoma de Barcelona disposa d'un Pla de llengües, aprovat pel Consell de Govern el 26 de
gener del 2011. El Pla de llengües és una actuació del Pla director de la UAB, com també ho és disposar d'un
document que reculli els objectius i actuacions de la Universitat en relació amb la docència en anglès als estudis
de grau i de postgrau. Totes dues actuacions es recullen en l'objectiu E3 del Pla director: millorar la percepció i
el reconeixement internacional de la UAB en docència, en recerca i en transferència incloent-n'hi els valors, per
mitjà d'un pla de promoció de la UAB nacional i internacional.
El Pla de llengües de la UAB (2011-2015) ha estat fruit de la iniciativa de l'Equip de Govern, una iniciativa que
s'ha treballat transversalment per part de l'Equip, sota el lideratge de la Secretaria General, i que ha tingut el
suport tècnic del Servei de Llengües. En les grans línies, el Pla de llengües manté la política en relació amb el
català, com a llengua pròpia i oficial, i en relació amb el castellà, com a llengua també oficial, i fa una aposta
més decidida per l'anglès, com a llengua franca que és de la comunitat acadèmica internacional.
CONSIDERACIONS
El Programa de foment de la docència en anglès de la UAB (2011-2015) respon a la voluntat expressada en el
Pla director, ja esmentada, de disposar d'un document que reculli els objectius i actuacions de la Universitat en
relació amb la docència en anglès als estudis de grau i de postgrau i del paper consegüent que té l'anglès en el
Pla de llengües de la UAB.
Té com a finalitat aglutinar en un programa els objectius i les actuacions del Pla de llengües que tenen relació
amb el foment de la docència en anglès, i desenvolupar les actuacions recollides en el Pla.
De la mateixa manera que s'esdevé amb el Pla de llengües, el Programa de foment de la docència en anglès de
la UAB (2011-2015) defineix un full de ruta vàlid per a tot el període de vigència, però conté unes actuacions
que s'aniran establint per a cada any, a fi d'adequar-les a les prioritats i a la disponibilitat de recursos de cada
exercici. El document, doncs, inclou les actuacions per a l'any 2011, però no les que es faran en anys posteriors
que seran presentades i debatudes any a any. En l'estadi actual, atesa la conjuntura pressupostària, el
Programa de foment de la docència en anglès comprèn només les actuacions que la UAB ja duu a terme, a les
quals s'han aplicat les mesures pertinents per assegurar-ne la sostenibilitat econòmica.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Política Acadèmica i
d'acord amb la vicerectora de Relacions Internacional i la secretària general, vista la conformitat del Gabinet
Jurídic, la Comissió de Política Lingüística de la UAB ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar el Programa de foment de la docència en anglès de la UAB (2011-2015), que tot seguit es
transcriu:
Programa de Foment de la Docència en Anglès de la UAB (2011-2015)
Preàmbul
La Universitat Autònoma de Barcelona disposa d’un pla de llengües, aprovat pel Consell de Govern el 26 de
gener de 2011. El Pla de llengües és una acció del Pla director de la UAB, com també ho és disposar d’un
document que reculli els objectius i les actuacions de la Universitat en relació amb la docència en anglès als
estudis de grau i de postgrau. Totes dues accions es recullen en l’objectiu E3 del Pla director: «millorar la
percepció i el reconeixement internacional de la UAB en docència, en recerca i en transferència incloent-hi els
valors, per mitjà d’un pla de promoció de la UAB nacional i internacional».
El Programa de Foment de la Docència en Anglès de la UAB (2011-2015) respon a la voluntat expressada en
aquests dos objectius del Pla director, i té per finalitat aglutinar en un programa els objectius i les actuacions
del Pla de llengües que tenen relació amb el foment de la docència en anglès.
En l’estadi actual, atesa la conjuntura pressupostària, el Programa de Foment de la Docència en Anglès
comprèn només les actuacions que la UAB ja duu a terme, a les quals s’han aplicat les mesures pertinents per a
assegurar-ne la sostenibilitat econòmica.
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1. Objectiu del Programa
La finalitat d’aquest programa és disposar d’un marc de referència per al foment de l’anglès en la docència de
grau i postgrau de la UAB, d’acord amb els objectius i les actuacions del Pla de llengües de la Universitat,
aprovat pel Consell de Govern el 26 de gener de 2011.
Els objectius del Programa de Foment de la Docència en Anglès són part dels objectius del Pla de llengües de la
UAB, que alhora segueixen la línia fixada pels objectius estratègics establerts per la Universitat en el Pla
director per al període 2010-2012: la captació i la fidelització de talent i la internacionalització del campus.
També s’hi tenen en compte els objectius de millora de les competències lingüístiques establerts per la
Generalitat de Catalunya per al finançament variable per objectius de les universitats públiques catalanes per al
període 2008-2010.
2. Àmbit d’aplicació
L’àmbit d’aplicació és tota la Universitat Autònoma de Barcelona. És voluntat de la UAB recomanar l’aplicació
subsidiària d’alguns criteris del Programa a les entitats en què la UAB té una participació majoritària, i que
serveixi d’orientació per a les entitats reconegudes per la Universitat.
3. Durada
El Programa es proposa per a una durada de cinc anys, del gener de 2011 al desembre de 2015, per tal de ferlo coincidir amb la durada del Pla de llengües.
4. Tipologia del Programa
El Programa de Foment de la Docència en Anglès és un marc general, un full de ruta, i cada centre ha d’establir
els mecanismes per concretar-lo en programes concrets per centres o titulacions. És important que hi hagi
indicadors per a l’avaluació de resultats.
5. Responsables de fer-ne el seguiment
Els interlocutors ordinaris per al seguiment i l’execució del Programa de Foment de la Docència en Anglès són el
Vicerectorat de Política Acadèmica i els interlocutors per a qüestions de política lingüística que designa cada
centre. Complementàriament, també fan d’interlocutors el Vicerectorat de Relacions Internacionals i la
Secretaria General, com a responsable de la política lingüística de la Universitat.
La Comissió de Política Lingüística (delegada del Consell de Govern) ha de fer el seguiment del Programa.
El Servei de Llengües és l’ens encarregat de donar suport tècnic al Programa.
6. Recursos necessaris
El Programa conté una previsió pressupostària de les actuacions que cal desenvolupar, que s’inclou en el
pressupost del Pla de llengües de la UAB. Cada any s’establirà un ordre de prioritat de les actuacions, de
manera que si no hi ha prou disponibilitat pressupostària es duguin a terme les més importants.
7. Estructura i continguts
El Programa s’articula a partir dels elements que s’esmenten tot seguit.
7.1. Objectius estratègics
Els objectius estratègics del Programa de Foment de la Docència en Anglès són:

Fer incrementar el volum de docència impartida preferentment en anglès.

Ampliar la disponibilitat de la Universitat per comunicar-se en anglès amb els usuaris.

Assegurar la qualitat lingüística de les comunicacions emeses en anglès per la Universitat.
7.2. Àmbits d’actuació i eixos
El Programa de Foment de la Docència en Anglès s’estructura en els quatre àmbits d’actuació del Pla de
llengües, que alhora són els que estableix el Pla director de la UAB 2010-2012, i en els tres eixos en què
s’articula el Pla de llengües.
Àmbits
•
Persones.
•
Innovació i creació de valor.
•
Entorn.
•
Recursos.
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Eix institucional i de gestió.
Eix de la docència i la recerca.
Eix de la mobilitat i l’acollida.

7.3. Actuacions
Els continguts de les actuacions es concreten a partir dels objectius estratègics (vegeu l’apartat 7.1). Aquestes
actuacions són una tria de les actuacions del Pla de llengües que s’adeqüen als objectius específics del
Programa de Foment de la Docència en Anglès.
Hi ha actuacions que són fonamentals per al foment de la docència en anglès —per exemple, oferir suport
lingüístic i metodològic al PDI que ha de fer docència en anglès— i d’altres que són de suport —com ara regular
l’admissió i l’emissió de comunicacions, certificats i altres documents normats en anglès—. El Programa recull
els dos tipus d’actuacions, atès que totes són necessàries per a assolir els objectius fixats.
Anualment cal determinar les actuacions del Pla de llengües que es consideren part del Programa de Foment de
la Docència en Anglès, tal com s’ha establert per al Pla de llengües, per tal de tenir en compte tant les
necessitats de cada moment com les disponibilitats pressupostàries.
Actuacions del Programa per a l’any 2011
Les marques ***, ** i * indiquen el grau de prioritat, de més (***) a menys (*), d’acord amb les prioritats
establertes en el Pla de llengües de la UAB.
Per identificar les actuacions s’utilitzen els mateixos codis alfanumèrics que s’han usat en el Pla de llengües; per
aquest motiu la numeració no és sempre correlativa.
1. Eix institucional i de gestió

2. Eix de la docència i la
recerca

3. Eix de la mobilitat i
l’acollida

A. Persones
**3.A.2. Millorar la informació
sobre drets i deures lingüístics
per
als
estudiants
internacionals,
a
fi
de
promoure
la
seguretat
***2.A.3. Adequar el programa de
lingüística entre la comunitat
formació en terceres llengües per al
universitària.
PAS, a fi d’assegurar l’adequació de
***1.A.2. Perfilar lingüísticament les competències lingüístiques a les
els llocs de treball del PAS, i la necessitats que es deriven del
disponibilitat lingüística en anglès foment de la docència en anglès.
en els llocs clau, a fi d’assegurar
***2.A.7. Oferir una prova de nivell
que la UAB està en condicions
d’anglès als alumnes de nou accés,
d’atendre les persones en anglès i
subvencionada
íntegrament.
El
treballar en aquesta llengua en
coneixement del nivell d’entrada
totes les situacions que ho
dels estudiants perment, d’una
demanin.
banda,
poder
planificar
***1.A.3. Incentivar l’adaptació acuradament les actuacions del
de la UAB a la Llei 29/2010, del 3 Programa, i de l’altra, fer conscients
d'agost, de l'ús dels mitjans els estudiants de quin nivell tenen i
electrònics al sector públic de oferir-los
recomanacions
per
Catalunya, en relació amb els usos millorar-lo, si escau.
lingüístics en els aplicatius de la
**2.A.8.
Publicar
l’oferta
de
Universitat.
docència en anglès, clarament
**1.A.4. Regular l’admissió i identificable al web, a fi de
l’emissió
de
comunicacions, promoure l’atracció d’estudiants
certificats i altres documents internacionals i la matrícula en
normats en anglès, a fi de grups en anglès per part dels
fomentar l’anglès com a llengua estudiants locals.
de treball en unes condicions de
***1.A.1. Elaborar un pla de
treball per a la integració de
l’anglès
en
els
sistemes
d’informació: web, informació per
a la matrícula, etc., com a suport
necessari per atraure estudiants
internacionals i fidelitzar-los.

***2.A.1. Modificar els aplicatius de
la UAB per tal de facilitar la
transparència
informativa
sobre
llengües de la docència.
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2. Eix de la docència i la
recerca

3. Eix de la mobilitat i
l’acollida

seguretat jurídica.
**1.A.5. Estudiar la conveniència
d’introduir l’anglès i el castellà en
la
senyalització
bàsica
d’instal·lacions del campus, com a
mesura necessària per a una
comunitat universitària cada cop
més internacional.
B. Innovació i creació de valor
**1.B.7.
Elaborar
i
difondre
recursos
terminològics
que
facilitin
la
gestió
del
multilingüisme a la UAB, per tal
d’assegurar que els estudiants
locals matriculats en grups en
anglès
coneixen
també
la
terminologia del seu àmbit en
català i castellà, com també
facilitar el coneixement de la
terinologia en català i castellà, si
escau,
als
estudiants
internacionals.

***2.B.1. Oferir un minor en
estudis d’Anglès Professional, com a
valor afegit de l’oferta acadèmica de
la UAB, a més del reconeixement
d’1,5
crèdits
addicionals
a
l’estudiant per ada 6 crèdits
superats
en
assignatures
no
lingüístiques impartides en anglès, i
del reconeixement de fins a 12
crèdits per terceres llengües previst
en la modificació de la Normativa de
transferència i reconeixement de
crèdits aprovada pel Consell de
Govern el 26.01.11

***3.B.1. Establir canals per
promoure
la
internacionalització
a
casa
aprofitant la presència de
persones d’arreu entre la
comunitat universitària, com a
mesura
complementària
a
l’oferta de cursos.

**3.B.2. Oferir una preparació
per als estudiants que marxen
en programes de mobilitat:
prova
de
nivell,
cursos,
tàndems, etc., per tal de
facilitar
l’extensió
de
la
***2.B.2. Oferir suport lingüístic i mobilitat entre els estudiants i
metodològic al PDI que ha de fer contribuir a fer que sigui al
docència en anglès, per tal de màxim de profitosa.
fomentar la docència en aquesta
llengua i assegurar-ne la qualitat:
curs English for Teaching Purposes,
tallers d’estratègies docents per a
l’aula en anglès.

C. Entorn
No hi ha actuacions en aquest àmbit d’actuació.
D. Recursos
*2.D.1. Elaborar un informe
sobre
les
possibilitats
de
reconeixement
de
mèrits
lingüístics
del
personal
acadèmic, per tal de fomentar la
docència en anglès entre el
professorat.
Actualment,
al
professorat
que
imparteix
assignatures en anglès se li
reconeix, en el pla docent, un
25% addicional sobre les hores
d’activitat dirigida presencial
dirigida.

Pressupost
El Pressupost del Programa recull partides pressupostàries ja previstes prèviament en el Pressupost de la UAB.
No s’hi inclou, doncs, cap partida nova.
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Pressupost
Actuació

Pla de
llengües

VR Política
Acadèmica

1.A.1. Elaborar un pla de treball per a la integració de l’anglès
en els sistemes d’informació: web, informació per a la
matrícula, etc.

-

-

20.000,00

1.A.2. Perfilar lingüísticament els llocs de treball del PAS, i la
disponibilitat lingüística en anglès en els llocs clau.

-

-

5.000,00

1.A.3. Incentivar l’adaptació de la UAB a la Llei 29/2010, del 3
d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de
C atalunya, en relació amb els usos lingüístics en els aplicatius
de la Universitat.

-

-

-

1.A.4. Regular l’admissió i l’emissió de comunicacions, certificats
i altres documents normats en anglès.

-

-

-

1.A.5. Estudiar la conveniència d’introduir l’anglès i el castellà en
la senyalització bàsica d’instal·lacions del campus.

-

-

-

1.B.7. Elaborar i difondre recursos terminològics que facilitin la
gestió del multilingüisme a la UAB.

-

5.000,00

-

C onvocatòria d'ajuts per a l'estudi de llengües estrangeres per
al PDI.

-

37.705,00

-

Altres
partides

1. Eix institucional i de gestió

2. Eix de la docència i la recerca
2.A.1. Modificar els aplicatius de la UAB per tal de facilitar la
transparència informativa sobre llengües de la docència.

-

-

-

2.A.3. Adequar el programa de formació en terceres llengües
per al PAS.

99.000,00

-

-

2.A.7. Oferir una prova de nivell d’anglès als alumnes de nou
accés, subvencionada íntegrament.

4.363,00

-

-

-

-

-

-

-

-

2.A.8. Publicar l’oferta
identificable al web.

de

docència

en

anglès, clarament

2.B.1. Oferir un minor en estudis d’Anglès Professional.
2.B.2. Oferir suport lingüístic i metodològic al PDI que ha de fer
docència en anglès.
2.D.1. Elaborar un informe
sobre les possibilitats
reconeixement de mèrits lingüístics del personal acadèmic.

de

26.876,00

25.000,00

-

-

-

-

3.A.2. Millorar la informació sobre drets i deures lingüístics per
als estudiants internacionals.

-

-

-

3.B.1. Establir canals per promoure la internacionalització a casa
aprofitant la presència de persones d’arreu entre la comunitat
universitària.

-

-

-

3.B.2. Oferir una preparació per als estudiants que marxen en
programes de mobilitat: prova de nivell, cursos, tàndems, etc.

-

-

-

3. Eix de la mobilitat i l’acollida

PRESSUPOST TOTAL

130.239,00

67.705,00

25.000,00 222.944,00

SEGON.- Establir la seva entrada en vigor a partir del dia següent de la seva aprovació per part de la Comissió
de Política Lingüística, i ordenar que es publiqui al Butlletí Oficial de la UAB.
TERCER.- Encarregar a la vicerectora de Política Acadèmica que faci el seguiment del compliment d'aquest
acord.
QUART.- Comunicar aquest acord a la Gerència i al Servei de Llengües de la UAB.
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Acord 04/2011, de 3 de maig, de la Comissió de Política Lingüística
L'article 156 del Text refós del Reglament del personal acadèmic de la Universitat Autònoma de Barcelona,
aprovat pel Consell de Govern el 17 de novembre de 2010, estableix el següent:
Article 156. Coneixement de la llengua catalana
En les places que comportin tasques docents, caldrà seguir els criteris, el procediment i els terminis
d'acreditació dels coneixements de la llengua catalana establerts al Decret 128/2010, de 14 de setembre, sobre
l'acreditació del coneixement lingüístic del professorat de les universitats del sistema universitari de Catalunya i
la normativa de la Universitat Autònoma de Barcelona que ho desenvolupi.
Aquest article es desenvolupa en la disposició addicional quinzena del mateix reglament:
Disposició addicional quinzena. Acreditació del nivell de suficiència de coneixements de llengua catalana pel
professorat
La Universitat Autònoma de Barcelona facilitarà els mitjans necessaris perquè el professorat pugui assolir el
nivell de suficiència de coneixement de la llengua catalana a què es refereix aquesta normativa.
L'acreditació del coneixement del nivell de suficiència de la llengua catalana determinats al Capítol Únic del Títol
IX del present reglament es farà efectiva per mitjà d'alguna de les següents alternatives:
1. Certificat de suficiència en llengua catalana, expedit per la Universitat Autònoma de Barcelona.
Per tal d'obtenir aquest certificat caldrà superar una prova específica destinada a docents universitaris,
consistent en un exercici oral i escrit.
Aquesta prova es programarà anualment a la Universitat Autònoma de Barcelona i la universitat oferirà
regularment i de forma gratuïta cursos de preparació per a aquesta prova.
El certificat de suficiència serà atorgat pel rector o per la persona que ell designi.
Es constituirà una comissió mixta, amb dos membres de la Comissió de Política Lingüística, dos membres de la
Comissió de Personal Acadèmic i un membre de la Junta de Personal Docent i Investigador. Aquesta comissió
serà presidida pel president de la Comissió de Política Lingüística, i hi actuarà com a secretari un dels membres
de la Comissió de Personal Acadèmic. Aquesta comissió serà encarregada de fer el seguiment del procediment
d'acreditació i la supervisió de les proves.
2.Qualsevol dels certificats acreditatius del nivell equivalent de suficiència, o superior, de coneixements en
llengua catalana i altres mitjans legalment establerts.
El reglament recull, a grans trets, el que disposava la mesura 1.2 de política lingüística de la UAB, aprovada per
la Junta de Govern el 25 d'abril de 1996, mesura que, com a tal, queda derogada en la Disposició derogatòria
del Reglament, i també fa referència al Decret 128/2010, de 14 de setembre, de la Generalitat de Catalunya,
sobre l'acreditació del coneixement lingüístic del professorat de les universitats catalanes.
El Decret 128/2010, en els articles 5 i 6, preveu els mitjans següents d'acreditació del coneixement del català:
Article 5. Mitjans d'acreditació del coneixement del català
Els mitjans d'acreditació de coneixements de català són els següents:
a) El certificat de referència de nivell de suficiència de català (nivell C) de la Generalitat de Catalunya que
estableix la normativa vigent sobre avaluació i certificació de coneixements de català.
b) Qualsevol dels títols, diplomes i certificats que es consideren equivalents al certificat de suficiència de català
de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb la normativa vigent.
c) Els certificats de suficiència en llengua catalana expedits per la universitat corresponent que es consideren
equivalents al certificat de suficiència de català de la Generalitat de Catalunya.
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d) El certificat de coneixement suficient lingüístic docent que emetrà la universitat i que es podrà obtenir:
i. Rebent una formació específica organitzada per la universitat i superar-la; o
ii. Mitjançant una avaluació a càrrec de la universitat.
Article 6. Altres mitjans d'acreditació del coneixement del català
El coneixement suficient del català en els processos de selecció i d'accés del professorat també es pot acreditar
amb els mitjans següents:
a) Les persones aspirants que han fet l'acreditació en l'ensenyament obligatori, amb la presentació d'algun dels
títols de l'ensenyament reglat no universitari que es consideren equivalents al nivell de suficiència de català,
d'acord amb la normativa vigent.
b) Les persones aspirants que amb la possessió del títol exigit com a requisit específic de participació a la
convocatòria acreditin amb la presentació d'aquest mateix títol que tenen el nivell de coneixement exigit o
superior.
c) Les persones aspirants que hagin participat i obtingut plaça en processos anteriors de selecció i d'accés de
professorat per accedir a una universitat en què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o
superior, mitjançant la presentació de la certificació que així ho acrediti.
d) També es pot acreditar amb la superació d'una prova específica de coneixements de llengua catalana, la
realització de la qual han de preveure les bases de les convocatòries dels processos selectius amb caràcter
obligatori i eliminatori. La qualificació de la prova ha de ser d'apte o no apte.
CONSIDERACIONS
Atesos els antecedents anteriors es considera convenient visualitzar quins són els criteris que ja són d'aplicació
a la UAB i que permeten acreditar actualment el coneixement lingüístic del professorat.
Així mateix, durant la mateixa sessió de la Comissió de Política Lingüística es va presentar, per al seu debat i
eventual millora, una proposta addicional que permetria al professorat obtenir el certificat de coneixement
lingüístic suficient per a la tasca docent que preveu l'article 5 d) del Decret 128/2010, de 14 de setembre,
d'acord amb el model següent.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la secretària general, la Comissió de
Política Lingüística de la UAB ha adoptat els següents
ACORDS
1. Restar assabentats dels criteris actuals d’aplicació a la UAB sobre l’acreditació del coneixement lingüístic del
professorat de les universitats catalanes, que tot seguit es transcriu:
Criteris d’aplicació a la UAB del coneixement lingüístic del professorat
de les universitats catalanes
La Universitat Autònoma de Barcelona ofereix anualment, des de l’any 1998, convocatòries de dos certificats
com a mitjans per a l’acreditació dels coneixements de català del professorat universitari.
a) Certificat de nivell de suficiència de llengua catalana per al personal docent i investigador, expedit per la
Universitat Autònoma de Barcelona, que es correspon amb la prova específica destinada a docents universitaris
que estableix el Reglament del personal acadèmic de la UAB en la disposició addicional quinzena. Aquesta
mateixa prova es pot emprar també com la prova prevista en l’article 6 d) del Decret 128/2010.
b) Certificat de suficiència en llengua catalana, expedit per la Universitat Autònoma de Barcelona, que es
correspon amb el certificat de referència de nivell de suficiència de català (nivell C) de la Generalitat de
Catalunya que estableix la normativa vigent sobre avaluació i certificació de coneixements de català, que
estableix el Decret 128/2010 en l’article 5 a).
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Aquests dos certificats són reconeguts com a equivalents als certificats de coneixements de català de la
Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, per la qual es refonen i
s'actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la
Secretaria de Política Lingüística, modificada per l'Ordre VCP/233/2010, de 12 d'abril.
A més d’aquestes dues convocatòries, l’acreditació dels coneixements de català del professorat universitari es
pot fer mitjançant qualsevol dels certificats acreditatius del nivell equivalent de suficiència, o superior, de
coneixements en llengua catalana i altres mitjans legalment establerts.
2. Aprovar la proposta addicional que permetria al professorat obtenir el certificat de coneixement lingüístic
suficient per a la tasca docent que preveu l'article 5 d) del Decret 128/2010, de 14 de setembre, que tot seguit
es transcriu:
Mecanisme addicional per obtenir el certificat de coneixement lingüístic suficient per a la tasca
docent en el sentit regulat per l’article 5 d) del Decret 128/2010, de 14 de setembre, d’acord amb el
model següent
En un curs proper, a més dels mitjans esmentats anteriorment, la UAB podria oferir la formació específica i
l’avaluació a càrrec de la Universitat que permetria obtenir el certificat de coneixement lingüístic suficient per a
la tasca docent que preveu l’article 5 d) del Decret 128/2010, de 14 de setembre, d’acord amb el model
següent:
Formació específica en llengua catalana per a docents universitaris
Es treballa per tal d’oferir formació específica de la Universitat Autònoma de Barcelona adreçada a professorat
que vulgui acreditar el coneixement lingüístic suficient per la tasca docent. Es tractaria d’un curs de llengua
catalana de 78 hores presencials.
Abans de l’inici del curs es programarien proves de nivell per comprovar si els candidats tenen el nivell adequat
al curs. Altrament, se'ls recomanaria altres accions formatives adients del Servei de Llengües (nivell bàsic,
elemental, intermedi o processos de formació a mida amb fórmules d'autoaprenentatge).
Per a la superació del curs caldria aprovar la prova final, que constaria de dues àrees, una d’expressió escrita i
una altra d’expressió oral, i que es complementaria amb l’avaluació continuada durant el curs.
Avaluació a càrrec de la Universitat
Les persones que no vulguin fer la formació descrita en l’apartat anterior podrien presentar-se a una prova, que
constaria d’una àrea d’expressió escrita i una àrea d’expressió oral. L’àrea d’expressió escrita estaria formada
per dues tasques, una més transaccional (per exemple, escriure una carta per sol·licitar un ajut) i una altra més
discursiva o informacional (per exemple, un breu assaig sobre la mobilitat a la UAB). Aquesta part tindria una
durada aproximada de 90 minuts.
La prova de l’àrea d’expressió oral constaria de tres exercicis:
a) producció monologada descriptiva de l’àmbit acadèmic (per exemple, descriure el sistema d’avaluació d’una
assignatura). Durada: 7-8 minuts.
b) interacció amb els examinadors per respondre qüestions sobre l’exposició feta. Durada: 3-4 minuts.
c) producció monologada argumentada (per exemple, argumentar una proposta d’increment de pressupost per
assistir a congressos). Durada: 4-5 minuts.
La prova oral duraria uns 25 minuts, 10 dels quals seran de preparació de les parts a i c. Les durades de les
diferents parts de la prova oral són aproximades.
Cal recordar que la superació de la formació específica i l’avaluació a càrrec de la Universitat no són reconeguts
com a equivalents als certificats de coneixements de català de la Generalitat de Catalunya.
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I.3.7.. Comissió de Transferència de Coneixements i de Projectes Estratègics
Acord 04/2011, de 10 de maig, de la Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes
Estratègics.
Vista la sol·licitud d’aprovació d’un projecte per a la constitució d’una empresa de base tecnològica presentada
pel doctor Buenaventura Guamis davant la rectora.
Atès el contingut del projecte empresarial, el qual respon als extrems següents:
Concepte: YPSICON és un projecte empresarial liderat pel professor Buenanventura Guamis, catedràtic de la
UAB i director del CERPTA, que es fonamenta en la incorporació d’un sistema d’esterilització UHPH que permet el
tractament i la conservació d’aliments mantenint el color i les aromes originals dels mateixos (sol·licitud de
patent europea EP10380094.2). Hi ha un acord de Joint Venture amb Stansted Fluid Power que aportarà el
manteniment i el subministrament de peces de recanvi per a la producció de la maquinària.
Objecte: L’objectiu principal d’Ypsicon és la fabricació i la distribució de maquinària d’altes pressions capaç
d’esterilitzar en procés continu, amb demanda potencial dels sectors alimentari, farmacèutic, químic i cosmètic,
tant públics com privats.
Propietat industrial: S’ha incorporat
pels investigadors de la UAB, i que
“Continuous system and procedure
ultra-high pressure homogenization”

a la maquinària d’Stansted el mòdul d’esterilització continu desenvolupat
ha quedat protegit mitjançant la sol·licitud de patent propietat de la UAB
of sterilization and physical stabilization of pumpable fluids by means of
amb número de sol·licitud EP10380094.2

La UAB llicenciarà a l’empresa YPSICON la sol·licitud de patent EP10380094.2
compensació o retorn següents:

amb les condicions de

1. Acord de transferència: S’acorda que Ypsicon pagarà l’1% sobre l’import de facturació global de l’empresa,
IVA no inclòs, en concepte de regalies, durant tota la vida de la patent (20 anys).
S’acorda també una carència de 3 anys en l’aplicació de les regalies, atès que Ypsicon es planteja unes
condicions de creixement lent i que necessitarà reinvertir una gran quantitat de capital durant els primers anys
d’activitat . Es pacta que durant els tres primers anys, els ingressos que pertocarien a la UAB derivats d’aquest
acord de transferència s’hauran de reinvertir a l’empresa, si aquesta té beneficis,
2. Participació de la UAB: 10% participacions socials. Aportació dinerària.
3. Clàusula antidilució: Garantirà una participació del 10% en l’accionariat fins a un valor de capitalització de
l’empresa de 1.000.000 €.
La UAB no tindrà l’obligació de subrogar cap dels contractes laborals subscrits entre l’empresa i els seus
treballadors en cas de venta o fallida de l’empresa.
Atès que l’article 80.4 del text refós de la normativa en matèria d’investigació de la UAB, aprovat per acord del
Consell de Govern núm. 24/2011, de 2 de març, estableix l’obligació de la Comissió de Transferència de
Coneixements i Projectes Estratègics d’emetre una proposta favorable per a la creació d’una empresa de base
tecnològica.
Vista la conformitat de Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors la Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes
Estratègics ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Emetre proposta favorable per a la creació d’una empresa de base tecnològica promoguda pel doctor
Buenaventura Guamis, en els termes següents:
Tipus societari:

Societat Limitada.

Denominació:

YPSICON, S.L.
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Participació de la
UAB en el capital
social:

10%

Objecte social:

Fabricació i distribució de maquinària d’altes pressions capaç d’esterilitzar en procés
continu, amb demanda potencial del sector alimentari, farmacèutic, químic i cosmètic,
tant públic com privat.

Acord de
transferència:

Ypsicon pagarà l’1% sobre l’import de facturació global de l’empresa, IVA no inclòs, en
concepte de regalies, durant tota la vida de la patent (20 anys).
S’acorda també una carència de 3 anys en l’aplicació de les regalies, atès que Ypsicon es
planteja unes condicions de creixement lent i que necessitarà reinvertir una gran
quantitat de capital durant els primers anys d’activitat. Es pacta que, durant els tres
primers anys, els ingressos que pertocarien a la UAB derivats d’aquest acord de
transferència, s’hauran de reinvertir a l’empresa, si aquesta té beneficis.

Acord socis
antidilució:

Garantirà una participació de la UAB en el 10% en l’accionariat fins a un valor de
capitalització de l’empresa de 1.000.000 €.

Altres:

La UAB no tindrà l’obligació de subrogar cap dels contractes laborals subscrits entre
l’empresa i els seus treballadors en cas de venda o de fallida de l’empresa.

SEGON.- Comunicar l’anterior acord al Consell Social i elevar les actuacions a aquest òrgan perquè pugui
emetre, si escau, l’informe escaient.
I.4. Instruccions de l’Equip de Govern
Instrucció de 18 de maig del 2011, de la vicerectora de política acadèmica i del vicerector de
Personal acadèmic, mitjançant la qual s'estableixen criteris per a la preparació de plans docents
corresponents al curs 2011-2012 i per a l'assignació dels recursos que aquests plans docents integren, que tot
seguit es transcriu:
La situació actual de reducció pressupostaria exigeix que la UAB disposi de criteris precisos que ajudin a la
contenció de despeses i que al mateix temps garanteixin adequadament la qualitat del servei públic que la
Universitat presta.
Entre els criteris que cal establir, es troben, necessariament, els relatius a la preparació de la docència
corresponent al curs 2011-2012. Convé, doncs, que els diversos òrgans que adopten decisions en aquest àmbit
coneguin amb l'antelació necessària com cal procedir en les properes setmanes i de quins recursos es podrà
disposar efectivament per al proper curs.
Aquest Rectorat, havent informat prèviament als degans/deganes i directors/es de departament en sessions de
data 28 d'abril i 6 de maig de 2011, i un cop valorades i recollides les aportacions rebudes, ha resolt establir els
criteris següents per a la preparació de plans docents i per a l'autorització dels recursos de personal PDI que
aquests plans docents integren:
1.-La preparació dels plans docents per al curs 2011-2012 i l'assignació de recursos als departaments de la UAB
es vincularà directament amb allò que es determina en el document annex a aquesta instrucció.
2.-Cadascú dels departaments de la UAB, per tal de garantir la prestació de la docència que li ha estat
assignada, haurà d'ajustar els recursos del personal acadèmic per al curs 2011-2012 amb una disminució,
com a mínim, equivalent a la quantitat en euros especificada en el document que acompanya aquesta
instrucció (concretament, a la columna Ajust previst).
3.-Els directors i directores dels departaments per als quals consti en aquella columna que cal que procedeixin a
un ajust de recursos, notificaran, com a més tard el dia 31 de maig, al vicerector de Personal Acadèmic quins
són els recursos concrets que no utilitzaran per al curs 2011-2012. Els recursos així notificats hauran de
coincidir o en qualsevol cas no ser inferiors a la quantitat expressada.
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4.-La preparació deis plans docents i la comunicació a les facultats d'aquests plans haurà de realitzar-se així
mateix en coherència amb allò que disposen els apartats anteriors i contenir l'assignació de recursos que se'n
derivi. Caldrà que sigui lliurada com a més tard el dia 30 de juny.
5.-Els dubtes i discrepàncies que es puguin produir sobre la interpretació de la present instrucció seran adreçats
i resolts per part del vicerector de Personal Acadèmic.
6.-Aquesta instrucció serà d'aplicació a partir del 18 de maig de 2011.
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 18 de maig de 2011
Vicerectora de Política Acadèmica
Montserrat Farell Ferrer

Vicerector de Personal Acadèmic
Miquel Àngel Senar Rosell
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II. Nomenaments i cessaments
II.1. Facultats i Escoles
Nomenaments
Resolució de la rectora, de 2 de maig de 2011, per la qual nomena el senyor José María Mondelo González
coordinador d’estudis de la titulació de Matemàtiques de la Facultat de Ciències.
Resolució de la rectora, de 6 de maig de 2011, per la qual nomena el senyor Jorge Bonache Albacete
coordinador d’Estudis d’Enginyeria Electrònica de l’Escola d’Enginyeria.
Resolució de la rectora, de 6 de maig de 2011, per la qual nomena el senyor José Antonio López Salcedo
coordinador d’Estudis d’Enginyeria de Telecomunicacions i del Grau en Enginyeria de Sistemes de
Telecomunicació de l’Escola d’Enginyeria.
Resolució de la rectora, de 23 de maig de 2011, per la qual nomena el senyor Bernard Armstrong
coordinador per a la Promoció de la Facultat de Traducció i d’Interpretació.
Cessaments
Resolució de la rectora, de 2 de maig de 2011, per la qual el senyor Joaquín Martín Pedret cessa com a
coordinador d’estudis de la Titulació de Matemàtiques de la Facultat de Ciències.
Resolució de la rectora, de 6 de maig de 2011, per la qual el senyor Jordi Suñé Tarruella cessa com a
coordinador d’Estudis d’Enginyeria Electrònica de l’Escola d’Enginyeria.
Resolució de la rectora, de 6 de maig de 2011, per la qual el senyor Gonzalo Seco Granados cessa com a
coordinador d’Estudis d’Enginyeria de Telecomunicació i del Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació
de l’Escola d’Enginyeria.
Resolució de la rectora, de 23 de maig de 2011, per la qual el senyor Bernard Armstrong cessa com a
sotscoordinador d’Estudis per a la Promoció de la Facultat de Traducció i d’Interpretació.
II.2. Departaments
Nomenaments
Resolució de la rectora, de 23 de maig de 2011, per la qual nomena la senyora M. Esther Morón Lerna
coordinadora de la Unitat de Dret Penal del Departament de Ciència Política i de Dret Públic.
Resolució de la rectora, de 23 de maig de 2011, per la qual nomena el senyor Albert Selva O’Callaghan
coordinador de Tercer Cicle del Departament de Medicina.
Resolució de la rectora, de 23 de maig de 2011, per la qual nomena el senyor Jordi Casademont Pou
secretari del Departament de Medicina.
Resolució de la rectora, de 23 de maig de 2011, per la qual nomena el senyor Vicente Fonollosa Pla
director del Departament de Medicina.
Cessaments
Resolució de la rectora, de 23 de maig de 2011, per la qual la senyora Núria Esther Font Borràs cessa com
a coordinadora de la Unitat de Ciència Política i de l’Administració del Departament de Ciència Política i de Dret
Públic.
Resolució de la rectora, de 23 de maig de 2011, per la qual el senyor Adolf Díez Pérez cessa com a
coordinador de Tercer Cicle del Departament de Medicina.
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Resolució de la rectora, de 23 de maig de 2011, per la qual la senyora M. Mercedes Cladellas Capdevila
cessa com a secretària del Departament de Medicina.
Resolució de la rectora, de 23 de maig de 2011, per la qual el senyor Ferran Morell Brotad cessa com a
director del Departament de Medicina.
II.3. Institucionals
Nomenaments
Resolució de la rectora, de 19 de maig de 2011, per la qual nomena la senyora Judith Panadés Martí
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al Patronat de la Fundació Doctor Robert.
Resolució de la rectora, de 26 de maig de 2011, per la qual nomena el senyor Joan Gómez Pallarès
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al Patronat de la Fundació Doctor Robert.
Resolució de la rectora, de 26 de maig de 2011, per la qual nomena la senyora Reyes Pla Soler
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al Patronat de la Fundació Doctor Robert.
Resolució de la rectora, de 26 de maig de 2011, per la qual nomena el senyor Xavier Navarro Acebes
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al Patronat de la Fundació Doctor Robert.
Resolució de la rectora, de 26 de maig de 2011, per la qual nomena el senyor Francesc Xavier Such Martí
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al Patronat de la Fundació Doctor Robert.
Cessaments
Resolució de la rectora, de 19 de maig de 2011, per la qual el senyor Jaume Farrés Vicén cessa com a
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al Patronat de la Fundació Doctor Robert.
Resolució de la rectora, de 26 de maig de 2011, per la qual la senyora Magda Solà Tey cessa com a
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al Patronat de la Fundació Doctor Robert.
Resolució de la rectora, de 26 de maig de 2011, per la qual el senyor Manuel Antonio López Béjar cessa
com a representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al Patronat de la Fundació Doctor Robert.
Resolució de la rectora, de 26 de maig de 2011, per la qual la senyora Montserrat García Caldés cessa com
a representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al Patronat de la Fundació Doctor Robert.
Resolució de la rectora, de 26 de maig de 2011, per la qual el senyor José Juan Rodríguez Jerez cessa com
a representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al Patronat de la Fundació Doctor Robert.
III. Convenis
III.1. Marcs de col·laboració
Conveni de 24 de desembre de 2010 entre la UAB i el Centre Veterinari de Tona, SL (CVT), per establir un
marc de col·laboració comú.
Conveni de 21 de gener de 2011 entre la UAB i la Universidad de Tarapacá (Xile), per establir un marc de
col·laboració comú.
III.2. Específics
Addenda d’1 de setembre de 2009 al conveni d’11 d’octubre de 2007, entre la UAB, la Universitat de
Barcelona (UB), la Universitat de Girona (UdG), la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), la Universitat
Rovira i Virgili (URV) i la Universitat de Vic (UVic), per a la realització del Màster oficial en Estudis de dones,
gènere i ciutadania (curs acadèmic 2009-2010 i 2010-2011).
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Conveni de 28 d’octubre de 2009 entre la UAB, la Universitat de Girona (UdG), la Universitat Politècnica de
Catalunya (UPC), la Universitat Rovira i Virgili (URV), la Universitat de Vic (UVic), la Universitat de Lleida (UdL)
i la Universitat Pompeu Fabra (UPF), per a la realització del Màster oficial en Estudis de dones, gènere i
ciutadania (participació del professorat de la Universitat de Lleida i de la Universitat Pompeu Fabra en el màster
en Estudis de dones, gènere i ciutadania a partir del curs 2009-2010).
Addenda d’1 de setembre de 2010 al conveni d’1 de setembre de 2009, entre la UAB i el Consorci Institut
d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB), per a la renovació del conveni marc de col·laboració.
Conveni de 8 de setembre de 2010 entre la UAB, la Universitat de València (UV), la Universitat Jaume I de
Castelló (UJI) i la Universitat Pompeu Fabra (UPF), per a la coedició de l'obra: "Les Ciències de la comunicació.
Teories i aportacions.
Conveni de 30 de desembre de 2010 entre la UAB, Retevisión S.A i la Corporación de Radio y Televisión
Española, S.A (CRTVE), per a la Organització de la: “Asamblea de Formación de la Unión Europea de
Radiodifusores 2010”.
Conveni de 2 de febrer de 2011 entre la UAB i la Academia de Ciencias de Moçambique (Moçámbic), per a la
constitució de la Unidad Graal de la Academia de Ciencies de Moçambique en Maputo.
Conveni de 15 de març de 2011 entre la UAB i la University of Amsterdam (UvA) – STOOBIO, per a la
realització de la càtedra “Education for All”
Conveni de 17 de març de 2011 entre la UAB i Carl Zeiss Microlmaging, S:L, per a la realització del Màster
Universitari en Nanotecnologia.
Conveni d’1 d’abril de 2011 entre la UAB i el Consell Comarcal de l'Alt Penedès, per a la participació en el
projecte "Campus Ítaca" de la UAB per a l'any 2011.
Conveni de 15 d’abril de 2011 entre la UAB i L'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR),
per a la convocatòria de beques a l'alumnat d'enginyeria del sistema universitari català que participi activament
en l'orientació d'estudiants de primer curs (Resolució IUE/2142/2010, de 22 de juny, EnginyCat 2010).
Conveni de 19 de maig de 2011 entre la UAB i la Fundació CatalunyaCaixa, per a col·laborar en el programa
de beques (de postgrau) pel curs 2011-2012.
IV. Convocatòries i resolucions de places
IV.1. Personal docent i investigador
Resolucions
Resolució de la rectora, de 13 d’abril de 2011, per la qual nomena el senyor Daniel Gamper Sachse
professor titular d’universitat (BOE núm. 112, d’11 de maig de 2011).
Resolució de la rectora, de 14 d’abril de 2011, per la qual nomena els senyors Xavier Cartoixà Soler i Jordi
Salgo Periago professors titulars d’universitat (BOE núm. 112, d’11 de maig de 2011).
Resolució de la rectora, de 28 d’abril de 2011, per la qual nomena el senyor Francisco Villamarín Cid
catedràtic d’Universitat (BOE núm. 116, de 16 de maig de 2011).
Resolució de la rectora, de 28 d’abril de 2011, per la qual nomena els senyors José Ángel Bosch Gil i
Vicente Fonollosa Pla catedràtics d’Universitat (BOE núm. 116, de 16 de maig de 2011).
Resolució de la rectora, de 2 de maig de 2011, per la qual nomena el senyor José Manuel López Blanco
professor titular d’universitat (BOE núm. 129, de 31 de maig de 2011).
Resolució de la rectora, de 3 de maig de 2011, per la qual nomena la senyora Carme Molinero Ruiz i el
senyor Emilio Bagan Capella catedràtica i catedràtic d’universitat (BOE núm. 129, de 31 de maig de 2011).
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Resolució de la rectora, de 10 de maig de 2011, per la qual nomena els senyors Arturo Nicolau Nos i
Alejandro Pomarol Clotet catedràtics d’universitat (DOGC núm. 5886, de 25 de maig de 2011).
Resolució de la rectora, d’11 de maig de 2011, per la qual nomena la senyora Maria Asunción Buti Ferrer
catedràtica d’universitat (DOGC núm. 5886, de 25 de maig de 2011).
Resolució de la rectora, d’11 de maig de 2011, per la qual nomena la senyora Montserrat Nafria Maqueda i
el senyor Javier Úcar Martínez catedràtica i catedràtic d’universitat (DOGC núm. 5886, de 25 de maig de 2011).
IV.2. Personal d’administració i serveis
Convocatòries
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 24 de maig de 2011, per la
qual s’anuncia concurs intern de trasllat i/o promoció per a la provisió d’una plaça de tècnica/a especialista amb
destinació al Servei de Granges i Camps Experimentals de l’Administració de Veterinària.
Resolucions
Resolució del gerent, de 6 d’abril de 2011, per la qual encarregar, amb caràcter provisional, les funcions i
les responsabilitats de cap de grup de vigilants, al senyor Juan Antonio Vega Rodríguez.
Resolució del vicerector de Política Econòmica i d’Organització, per autorització de la rectora, de 20
de maig de 2011, per la qual es fa públic el nomenament de la persona que ha superat les diferents fases de
les proves selectives d’accés a l’escala de gestió (subgrup A2), que tot seguit s’indica: Silvia Fernández Megino.
Resolució del gerent, de 13 de maig de 2011, per la qual deixa sense efectes l’encàrrec de gestió del
senyor Jesús Angel López Jiménez.
Resolució del gerent, de 13 de maig del 2011, per la qual deixa sense efectes la resolució de la senyora
Maria Dolors Serveto López i li encarrega, amb caràcter provisional, les funcions i les responsabilitats del lloc de
gestora de Justificacions a l’Àrea d’Economia i Finances.
Resolució del gerent, de 13 de maig de 2011, per la qual encarrega, amb caràcter, provisional, les funcions
i les responsabilitats de cap de Grup de Vigilància, al senyor Ramon Queralt Canora.
Resolució del gerent, de 15 de maig de 2011, per la qual deixa sense efectes la comissió de serveis de la
senyora Cristina Piedras Borrás.
Resolució del gerent, de 24 de maig de 2011, per la qual destina, amb caràcter provisional, la senyora
Dolors Gimeno Real, a l’Àrea de Personal Acadèmic, Investigador en Formació i de Suport a la Recerca.
Resolució del gerent, de 26 de maig de 2011, per la qual destina, amb caràcter provisional, la senyora
Cristina Martín Montemayor al Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics de l’Escola d’Enginyeria.
V. Disposicions d’interès per a la UAB
V.1. Estatals
Resolució de la Oficina Española de Patentes y Marcas, de 27 d’abril de 2011, per la qual es publiquen
els ajuts concedits l’any 2010 en la modalitat de subvenció per al foment de les sol·licituds de patents i models
d’utilitat espanyols i en l’exterior (BOE núm. 110, de 9 de maig de 2011).
Ordre ITC/1151/2011, del Ministerio de Industria y Comercio, de 26 d’abril de 2011, per la qual
s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a la promoció de
l’emprenament en el marc del programa Emprendemos Juntos (BOE 110, de 9 de maig de 2011).
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Reial decret 648/2011, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, de 9 de maig de 2011, pel
qual es regula la concessió directa de subvencions per a l’adquisició de vehicles elèctrics durant l’any 2011, en
el marc del Plan de acción 2010-2011 del Plan integral de impulso al vehículo eléctrico en España 2010-2014
(BOE núm. 111, de 10 de maig de 2011).
Resolució de la Secretaría General de Universidades, de 26 d’abril de 2011, per la qual es publica el
Acuerdo de Consejo de Ministros de 15 d’abril de 2011, pel qual s’estableix el caràcter oficial de determinats
títols universitaris de Doctor i la seva inscripció en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (BOE núm.
112, d’11 de maig de 2011).
Resolució de la Secretaría General de Universidades, de 26 d’abril de 2011, per la qual es publica el
Acuerdo de Consejo de Ministros de 15 d’abril de 2011, pel qual s’estableix el caràcter oficial de determinats
títols de Grau i la seva inscripció en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (BOE núm. 112, d’11 de
maig de 2011).
Resolució de la Secretaría General de Universidades, de 26 d’abril de 2011, per la qual es publica el
Acuerdo de Consejo de Ministros de 15 d’abril de 2011, pel qual s’estableix el caràcter oficial de determinats
títols de Màster i la seva inscripció en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (BOE núm. 112, d’11 de
maig de 2011).
Ordre JUS/1207/2011, del Ministerio de Justicia, de 4 de maig de 2011, per la qual es crea i regula el
Registro Electrónico de Apostillas del Ministerio de Justicia i es regula el procediment de emissió de postil·les en
suport paper i electrònic (BOE núm. 115, de14 de maig de 2011).
Resolució de la Secretaría del Consejo de Universidades, de 4 de maig de 2011, per la qual es
publiquen els números de registre de personal de professors que pertanyen als cossos docents universitaris
(BOE núm. 118, de 18 de maig de 2011).
Resolució de la Secretaría General de Universidades, de 4 de maig de 2011, per la qual es publica
l’Acord de 3 de maig de 2011, de la Conferencia General de Política Universitaria, per la qual es fixen els límits
de preus públics per estudis conduents a l’obtenció de títols universitaris oficials pel curs 2011-2012 (BOE núm.
118, de 18 de maig de 2011).
Ordre CIN/1192/2011, del Ministerio de ciencia e Innovación, de 5 de maig de 2011, per la qual
s’aprova la convocatòria per l’any 2011 del procediment de concessió dels ajuts corresponents al subprograma
Inncorpora, dins del Programa Nacional de Contratación e Incorporación de Recursos Humanos de la Línea
Instrumental de Actuación en Recursos Humanos del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e
Innovación Tecnológica (I+D+i) 2008-2011 (BOE núm. 113, de 12 de maig de 2011).
Resolució de la Secretaría de Estado de Energía, de 6 de maig de 2011, per la qual es publica la
resolució de l’Instituto para la Diversificación y Ahorro de la energía, de 8 de març de 2011, per la qual
s’estableixen les bases reguladores i convocatòria 2011 del Programa de Ayudas IDAE a projectes estratègics
d’inversió en estalvi i eficiència energètica dins del Plan de Acción 2008-2012 de la Estrategia de Ahorro y
Eficiencia Energética en España (E4) (BOE núm. 112, d’11 de maig de 2011).
Resolució del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, de 15 d’abril de 2011, per la qual es
convoquen subvencions destinades a la realització de projectes d’investigació científica, desenvolupament i
innovació tecnològica, dins de l’àrea d’accions estratègiques, acció estratègica de salut, en el marc del Plan
Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (2008-2011) (BOE núm. 112, d’11 de
maig de 2011).
Ordre CIN/1293/2011, del Ministerio de Ciencia E Innovación, d’11 de maig de 2011, per la qual
s’aprova la convocatòria de l’any 2011, per a la concessió dels ajuts corresponents al subprograma INNFLUYE,
dins de la línea instrumental d’Articulación e Internacionalización del Sistema, en el marc del Plan Nacional de
Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica, 2008-2011 (BOE núm. 121, de 21 de maig de
2011).
Ordre EDU/1247/2011, del Ministerio de Educación, de 12 de maig de 2011, per la qual es modifica la
Ordre EDU/1434/2009, de 29 de maig, per la qual s’actualitzen els Annexes del Reial Decret 1892/2008, de 14
de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l’accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i
els procediments d’admissió a les universitats públiques espanyoles (BOE núm. 117, de 17 de maig de 2011).
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Qüestió d’inconstitucionalitat nº 8389-2010, del Tribunal Constitucional, en relació amb l’article 47.1
de la Llei 4/2003, de 26 de febrer, de la Generalitat, d’espectacles públics, activitats recreatives i establiments
públics (BOE núm. 126, de 27 de maig de 2011).
Instrucció de la Dirección General de los Registros y del Notariado, de 18 de maig de 2011, sobre
constitució de societats mercantils i convocatòria de Junta General, en aplicació del Reial Decret-Llei 13/2010,
de 3 de desembre (BOE núm. 124, de 25 de maig de 2011).
Ordre EDU/1464/2011, del Ministerio de Educación, de 18 de maig de 20911, per la qual es publica la
relació dels alumnes que han resultat beneficiaris de les beques de col·laboració d’estudiants a departaments
universitaris pel curs acadèmic 2010-2011.
Llei 11/2011, de la Jefatura del Estado, de 20 de maig de 2011, de reforma de la Llei 60/2003, de 23 de
desembre, d’Arbitratge i de regulació de l’arbitratge institucional a l’Administración General del Estado (BOE
num. 121, de 21 de maig de 2011).
Reial Decret 708/2011, del Ministerio de Educación, de 20 de maig de 2011, pel qual s’estableixen els
llindars de renda i patrimoni familiar i les quanties de les beques i ajuts a l’estudi del Ministerio de Educación
pel curs 2011-2012 i pel qual es modifica parcialment el Reial Decret 1721/2007, de 21 de desembre, pel qual
s’estableix el règim de les beques i ajuts a l’estudi personalitzades (BOE núm. 121, de 21 de maig de 2011).
Llei Orgànica 5/2011, de la Jefatura del Estado, de 20 de maig de 2011, complementària a la Llei
11/2011, de 20 de maig de 2011, de reforma de la Llei 60/2003, de 23 de desembre, d’Arbitratge i de regulació
de l’arbitratge institucional a l’Administración General del Estado per a la modificació de la Llei Orgànica
6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial (BOE núm. 121, de 21 de maig de 2011).
Reial Decret 726/2011, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, de 20 de maig de 2011, pel
qual es modifica el Reglament sobre les condicions per a la prestació de serveis de comunicacions
electròniques, el servei universal i la protecció dels usuaris, aprovat per Reial Decret 424/2005, de 15 d’abril
(BOE núm. 123, de 24 de maig de 2011).
V.2. Autonòmiques
Resolució de la rectora, de 20 de gener de 2011, per la qual es fa públic el conveni subscrit entre la
Universitat Autònoma de Barcelona i la Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i de Sant
Pau (DOGC núm. 5887, de 26 de maig de 2011).
Resolució de la rectora, d'1 de febrer de 2011, per la qual es fa públic el conveni subscrit entre la
Universitat Autònoma de Barcelona i la Corporació Sanitària Parc Taulí (DOGC núm. 5887, de 26 de maig de
2011).
Resolució de la rectora, de 7 d'abril de 2011, per la qual es fa públic el Reglament del Registre General
(DOGC núm. 5876, d’11 de maig de 2011).
Resolució ECO/1080/2011, del Departament d’Economia i Coneixement, de 14 d’abril de 2011, per la
qual es nomenen representants del Departament d’Economia i Coneixement a la Conferència General i a la
Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya (DOGC núm. 5874, de 9 de maig de 2011).
Resolució de la rectora, de 15 d’abril de 2011, per la qual es fa públic el pressupost per a l'any 2011
(DOGC núm. 5884, de 23 de maig de 2011).
Resolució CLT/1113/2011, de l’Institut Català de les Indústries Culturals, de 19 d’abril de 2011, de
convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, a la producció
editorial en català i en occità i per a l'edició de partitures de compositors/es catalans/es (DOGC núm. 5875, de
10 de maig de 2011).
Resolució ECO/1123/2011, del Departament d’Economia i Coneixement, de 20 d’abril de 2011, per la
qual es dóna publicitat a les subvencions concedides pel Comissionat per a Universitats i Recerca del
Departament d'Innovació, Universitats i Empresa durant l'any 2010 (DOGC núm. 5876, d’11 de maig de 2011).
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ORDRE EMO/80/2011, del Departament d’Empresa i Ocupació, de 27 d'abril, per la qual s'estableix el
calendari oficial de festes laborals per a l'any 2012 (DOGC núm. 5876, d’11 de maig de 2011).
Decret 337/2011, del Departament d’Economia i Coneixement, de 10 de maig de 2011, pel qual es
deroguen diverses disposicions reglamentàries referides a matèries que són competència del Departament
d’Economia i Coneixement (DOGC núm. 5877, de 12 de maig de 2011).
Resolució de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca, ECO/1250/2011, de 13 de maig
de 2011, per la qual s'aproven les bases reguladores i s'obre la convocatòria d'ajuts de mobilitat per al
personal d'administració i serveis del sector universitari i de la recerca 2011 (PAS) (DOGC núm. 5885, de 24 de
maig de 2011).
Resolució ECO/1290/2011, de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca, de 13 de maig,
per la qual s'aproven les bases reguladores i es fa pública la convocatòria d'ajuts a la mobilitat internacional
dels estudiants i de les estudiantes amb reconeixement acadèmic de les universitats o dels centres d'estudis
superiors d'ensenyaments artístics de Catalunya, per al curs 2011-2012 (MOBINT) (DOGC núm. 5887, de 26 de
maig de 2011).
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