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I. Disposicions generals i acords
I.1. Consell Social
Acord 18/2011, de 20 de juny de 2011, del Consell Social
Normativa de règim de permanència en els estudis oficials de grau i de postgrau a la UAB.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Atès que la nova estructuració dels ensenyaments universitaris iniciada per la Llei 6/2001, de 21 de desembre,
d'Universitats, modificada per la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d'abril, fa necessari actualitzar la Normativa de
permanència de la UAB per tal d'adequar-la al nou marc acadèmic, amb l'objectiu d'assolir uns millors
indicadors d'aprofitament i de rendiment dels estudiants.
Vist que la proposta de Normativa de permanència en els estudis oficials de grau i de postgrau a la UAB regula,
entre d'altres aspectes, el règim d'estudis dels estudiants a temps complet i a temps parcial; el dret a
formalitzar un màxim de tres matrícules per superar una assignatura i a sol·licitar-ne una d'extraordinària; la
qualificació de "No presentat" que exhaureix matrícula o "corre convocatòria"; l'establiment d'un màxim d'anys
de permanència sobre la durada dels estudis; el seguiment d'unes regles de matrícula per progressar en els
estudis; i un règim transitori per als estudiants de grau i de màster que van iniciar els estudis abans del curs
2011-2012.
Atès l'article 46.3 de la Llei 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, modificada per la Llei Orgànica 4/2007,
de 12 d'abril, que estableix que el Consell Social, previ informe del Consell de Coordinació Universitària,
aprovarà les normes que regulen el progrés i la permanència a la Universitat dels estudiants.
Atès l'article 90.I de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya.
Atès l'article 29.1.c) del Reglament d'Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist l'acord del Consell de Govern de la UAB reunit el dia 2 de març de 2011, pel qual s'acorda informar
favorablement la Normativa de permanència en els estudis oficials de grau i de postgrau a la UAB i elevar
aquest informe al Consell Social per tal que exerceixi les competències que li són pròpies.
Vist l'acord 9/2011 pres per la Comissió Acadèmica del Consell Social, pel qual s'acorda informar favorablement
la Normativa de Permanència en els estudis oficials de grau i de postgrau a la UAB segons consta en el
document CA 3/03-2011 i trametre-la al Consejo de Universidades als efectes de l'informe corresponent.
Atès que l'informe emès el mes de maig de 2011 per la Comissió Permanent del Consejo de Universidades
sobre la Normativa de règim de permanència en els estudis oficials de grau i de postgrau a la UAB estableix que
no es formulen observacions a la proposta de normativa presentada, es manté el text informat favorablement
per la Comissió Acadèmica de 14 de març de 2011, que és el que s'eleva al Ple del Consell Social de 20 de juny
per a la seva aprovació.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors
S'ACORDA
1. Aprovar la Normativa de permanència en els estudis oficials de grau i de postgrau a la UAB d'acord amb el
document PLE 7/6-2011, que tot seguit es transcriu:
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2. Comunicar aquest acord a la vicerectora de Política Acadèmica per tal que dugui a terme les gestions
oportunes.
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I.2. Comissions del Consell Social
I.2.1. Comissió Acadèmica
Acord 16/2011, de 14 de juny, de la Comissió Acadèmica del Consell Social
Resolució de les sol·licituds de règim de permanència.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Atesa la normativa de permanència dels estudiants a la UAB aprovada en el Ple del Consell Social de 22 de
maig de 1992 i modificada el 17 de juny de 1994 i el 17 de setembre de 1999.
Atesa la normativa de Permanència dels estudiants de la UAB, aprovada pel Consell Social el dia 16 de juliol de
2004.
Atès l'article 30.3.b del Reglament d'organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Vistes les sol·licituds de permanència presentades pels estudiants.
S'ACORDA:
1) Informar favorablement la concessió de la sol·licitud de convocatòria de gràcia presentada per l'alumna que
consta en el document CA 7/06-2011 que s'annexa a l'acta per a que es matriculi en el curs 2010/2011 de
l'assignatura que es fa constar en el document CA 7/06-2011, per a la que s'ha esgotat el nombre màxim
de convocatòries. A la sol·licitud li és d'aplicació la Normativa de permanència aprovada pel Consell Social el
22 de maig de 1992 i modificada el 17 de juny de 1994 i el 17 de setembre de 1999.
2) Informar favorablement la concessió de la sol·licitud de convocatòria de gràcia presentada per l'alumna que
consta en el document CA 7/06-2011 que s'annexa a l'acta per a que es matriculi en el curs 2010/2011 de
l'assignatura que es fa constar en el document CA 7/06-2011, per a la que s'ha esgotat el nombre màxim
de convocatòries. A la sol·licitud li és d'aplicació la Normativa de permanència aprovada pel Consell Social el
16 de juliol de 2004.
I.2.2. Comissió Econòmica
Acord 24/2011, de 20 de juny, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Tarifes del Programa Study Abroad campus per al curs 2012-2013.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Atès l'article 89.i de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya.
Atès l'article 123 dels Estatuts de la UAB.
Atès l'article 28.3.c del Reglament d'Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB.
Vista la proposta de la vicegerència d'Ordenació Acadèmica pel que fa a les tarifes del Programa d'Study Abroad
per al curs acadèmic 2012-2013.
Per tot això, a la vista de les consideracions exposades
S'ACORDA:
1. Aprovar les tarifes del Programa Study Abroad per al curs acadèmic 2012-2013, d'acord amb el document CE
15/06-2011, que tot seguit es transcriu:
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2. Comunicar aquest acord al vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que es duguin a terme les mesures
necessàries per a fer-lo efectiu.

Acord 25/2011, de 20 de juny, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Modificacions de crèdit del pressupost de la UAB corresponents al quart trimestre de 2010.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Vista la sol·licitud presentada pel Gerent de la UAB en relació a la proposta de modificacions de crèdit del
pressupost de la UAB corresponents al quart trimestre de 2010.
Atès l'article 89, apartat g, de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'Universitats de Catalunya.
Atès l'article 28.2 apartat b, del Reglament d'Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Per tot això, a la vista de les consideracions exposades
S'ACORDA
1. Aprovar les modificacions de crèdit del pressupost de la UAB corresponents al quart trimestre de 2010,
d'acord amb el document CE 16/06-2011, que tot seguit es transcriu:
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2. Comunicar aquest acord al gerent i a la vicegerenta de l'àmbit econòmic, per tal que es duguin a terme les
mesures necessàries per a fer-lo efectiu.
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I.3. Comissions del Consell de Govern
I.3.1. Comissió d’Afers d’Estudiants
Acord 5/2011, de 29 de juny, de la Comissió d’Afers d’Estudiants
Vista la proposta de creació del Directori de Col·lectius UAB presentada pel Delegat de la Rectora pels
Estudiants.
Atesa l’experiència que darrerament ha tingut la Universitat Autònoma de Barcelona que ha fet palesa la
necessitat de disposar d’un directori on puguin ser inscrits els col·lectius de la UAB de caire associatiu que
desenvolupen activitats de forma estable, per tal de garantir els seus drets, facilitar les seves actuacions,
vetllar pel correcte compliment dels seus deures perquè pugui esdevenir d’aquesta manera un col·lectiu UAB de
ple dret.
Ates que l’objectiu d’aquesta proposta és crear aquest directori, identificar la unitat de la què depèn, els seus
responsables, i els drets i deures dels col·lectius inscrits.
Ates que aquesta norma d’autoorganització constituirà en un futur proper un desenvolupament del Text Refós
de les normatives complementàries de caràcter general aplicables als estudiants de la UAB en el qual consta
una disposició addicional que estableix que “Es faculta la Comissió d’Afers d’Estudiants per a regular el Directori
de Col·lectius de la UAB i els drets i deures que se’n puguin derivar”.
Vistos l’article 7.1 lletra r) del Real Decret 1791/2010, de 30 de desembre, pel qual s’aprova “El Estatuto del
Estudiante Universitario” i l'article 147 dels Estatuts de la UAB, els quals posen èmfasi en el reconeixement
dels drets i deures dels col·lectius i associacions que desenvolupin la seva activitat en el marc de la universitat.
Vist l'article 8 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’Afers d’Estudiants, que estableix que li correspon aprovar i resoldre els
assumptes derivats de l’aplicació de les normatives aprovades en matèria d’estudiants.
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’Afers d’Estudiants de la UAB ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la creació i el règim jurídic del Directori de col·lectius de la Universitat Autònoma de
Barcelona en els termes que tot seguit es transcriu:

Directori de Col·lectius UAB i drets i deures que se’n puguin derivar
Preàmbul
L’experiència que darrerament ha tingut de la Universitat Autònoma de Barcelona ha fet palesa la necessitat de
disposar d’un directori on puguin ser inscrits els col·lectius de la UAB de caire associatiu que desenvolupen
activitats de forma estable, per tal de garantir els seus drets, facilitar les seves actuacions, vetllat pel correcte
compliment dels seus deures i esdevenir d’aquesta manera un col·lectiu UAB de ple dret.
L’objectiu de la proposta és crear aquest directori, identificar la unitat de la què depèn, els seus responsables, i
els drets i deures dels col·lectius inscrits.
La regulació que es presenta pretén constituir en un futur proper un desenvolupament del Text refós de les
normatives complementàries de caràcter general aplicables als estudiants de la UAB en el qual consta una
disposició addicional que estableix que “Es faculta la Comissió d’Afers d’Estudiants per a regular el Directori de
Col·lectius de la UAB i els drets i deures que se’n puguin derivar”.
Article 1. El Directori de Col·lectius de la UAB
1.- Es crea el Directori de Col·lectius de la UAB que constitueix el registre oficial dels col·lectius de caire
associatiu de persones de la comunitat universitària de la UAB.
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2.- La inscripció al Directori de Col·lectius de la UAB atorga drets i deures al grup inscrit i els acredita com grup
associat actiu que forma part del teixit associatiu de la Universitat.
3.- El Directori de Col·lectius de la UAB depèn Delegat de la Rectora per a Estudiants o càrrec anàleg amb
competència en matèria d’estudiants i es gestiona des de la Unitat d’Estudiants i de Cultura la qual vetllarà per
l’actualització de les dades inscrites un cop l’any, que coincidirà al final de cada curs acadèmic. També
incorporarà els nous col·lectius, així com la relació dels seus membres, i de les baixes dels col·lectius extingits.
Article 2. Definició de col·lectiu UAB
1.- S’entendrà com a col·lectiu de caire associatiu de la UAB aquell grup de persones de la comunitat
universitària que manifestin unes inquietuds comunes i tinguin la intenció d’organitzar activitats de manera
regular al Campus de la UAB.
2.- Hi ha dos tipus de col·lectius d’estudiants de caire associatiu que poden inscriure’s en el Directori de
Col·lectius de la UAB:
a) Delegació d’una Associació legalment constituïda en la UAB, que en el seu nom com a col·lectiu haurà
sempre d’indicar “Delegació Nom de l’Associació”
b) Grup no formalitzat d’estudiants que en el seu nom haurà sempre d’indicar “Col·lectiu d’estudiants Nom
del col·lectiu”
Article 3. Requisits per inscriure’s al Directori de Col·lectius UAB
1.- Per a poder inscriure’s al Directori de Col·lectius de la UAB, els col·lectius de caire associatiu hauran de
tenir un mínim de 3 estudiants i que 2/3 parts dels membres formin part de la comunitat universitària. Així
mateix, caldrà que el col·lectiu presenti un programa d’activitats que garanteixi la seva perdurabilitat com a
mínim durant el curs acadèmic vigent.
2.- Tots els col·lectius han d’estar oberts a la participació i incorporació de nous membres de la comunitat
universitària i participar activament de la dinamització del campus de la UAB. Les seves activitats hauran
d’estar dirigides principalment als i a les estudiants i ser programades sense ànim de lucre i complir amb les
normatives vigents de la UAB que els siguin aplicables.
3.- La denominació del col·lectiu no podrà portar a confusió ni atemptar contra l’honor i integritat de les
persones.
Article 4. Altes al Directori de Col·lectius UAB.
1.- Per tal de donar-se d’alta en el Directori de col·lectius UAB caldrà complimentar i presentar al registre de la
UAB la sol·licitud establerta a l’efecte i mantenir una entrevista amb l’equip de Participació de la Unitat
d’Estudiants i de Cultura que elaborarà un informe tècnic. Aquesta sol·licitud s’haurà de presentar entre l’1
d’octubre i el 30 d’abril de cada curs acadèmic.
2.- El Delegat de la Rectora per a Estudiants o càrrec anàleg amb competència en matèria d’estudiants,
analitzarà la inscripció d’aquest col·lectiu tenint en compte l’informe tècnic emès per l’equip de Participació. En
cas que la resolució sigui positiva, el col·lectiu restarà inscrit automàticament en el Directori de Col·lectius de la
UAB, sense perjudici de la oportuna notificació.
2.- Quan la resolució sigui negativa, serà comunicada al col·lectiu sol·licitant a través de l’interlocutor que hagi
designat i disposarà de 15 dies per tal de sol·licitar una revisió de la resolució a través d’una instància a
l’atenció del Delegat/a de la Rectora. Contra aquesta decisió podrà presentar un recurs d’alçada davant el
Rector/a de la UAB, en el termini d’un mes.
Article 5. Baixes del Directori de Col·lectius UAB.
1.- El col·lectiu que aturi la seva activitat de manera temporal o definitiva ho comunicarà al Delegat de la
Rectora per a Estudiants o càrrec anàleg amb competència en matèria d’estudiants, presentat escrit formal als
registres de la UAB.
2.- La comunicació de cessament d’activitat o la no actualització durant el període previst, de les activitats,
comportarà la modificació de la seva condició en el Directori de col·lectius UAB qualificant-lo com a col·lectiu
inactiu.
3.- La qualificació de col·lectiu inactiu implica la pèrdua dels drets reconeguts als col·lectius actius inscrits.
4.- Per recuperar la condició de condició de col·lectiu actiu caldrà iniciar de nou els tràmits previstos a l’article
anterior
Article 6. Drets i deures dels “Col·lectius UAB” inscrits al Directori de Col·lectius.
1. Drets dels Col·lectius UAB
Els col·lectius UAB que formen part del Directori, dins de les disponibilitats pressupostàries, tenen els següents
drets:
a. Difusió de les seves activitats. Els col·lectius UAB inscrits al Directori gaudiran de la difusió de la seva
existència i activitats on line mitjançant el web de la unitat d’estudiants i de cultura.
b. Sol·licitar una adreça institucional de correu electrònic amb la denominació col.estudiants.(nom del
col·lectiu)@uab.cat
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c.

Sol·licitar els ajuts per desenvolupar les seves activitats cada curs acadèmic c previstos a les “Bases
reguladores d’ajuts per a desenvolupar activitats de l’estudiantat de la Universitat Autònoma de
Barcelona a càrrec de la Unitat d’Estudiants i Cultura” (Acord de la Comissió d’Afers d’Estudiants de
data 16 de maig de 2011).
d. Sol·licitar els recursos d’infraestructura de l’Edifici R, com ara l’ús de les sales compartides, les taquilles,
i, si s’escau, material com ara taules, carpes i plafons per activitats a la plaça Cívica. També podran
sol·licitar l’ús dels locals d’aquest edifici objecte de cessió temporal d’acord amb la normativa que els
sigui aplicable, si escau.
e. Sol·licitar suport a la publicitat de les seves activitats. El Delegat de la Rectora per a Estudiants
gestionarà i distribuirà la partida pressupostaria dedicada al suport de les activitats dels col·lectius
inscrits al Directori.
2. Deures dels Col·lectius UAB
Els col·lectius UAB que formen part del Directori tenen els següents deures:
a. Renovar cada curs acadèmic l’alta al Directori de Col·lectius UAB complimentant i presentant al registre
el formulari establert a l’efecte i mantenint l’entrevista amb l’equip de Participació de la Unitat
d’Estudiants i Cultura. El procediment per la renovació seguirà els mateixos tràmits previstos per l’alta
al Directori de conformitat amb l’article 4 d’aquest document.
b. L’actualització de les dades del propi col·lectiu.
c. Responsabilitat de la difusió veraç de les activitats que dugui a terme.
d. Acreditar el caràcter d’Associacióamb la presentació, junt amb la sol·licitud, d’un certificat del registre
corresponent..
e. Seguir els protocols i complir amb els terminis de les convocatòries de sol·licitud d’ajuts.
f. Adequar les activitats a la normativa vigent .
g. Respectar la normativa d’us de locals de l’Edifici R, si gaudeixen d’una autorització d’us.
h. Ésser plenament responsables de les seves activitats així com del perjudici que puguin ocasionar a bens
materials o a terceres persones.
Article 7. Incompliment d’aquests criteris.
Els col·lectius inscrits al Directori que incompleixin les disposicions establertes en aquests criteris o que duguin
a terme activitats il·lícites i/o incíviques podran ser objecte de baixa immediata del Directori i deixaran de
gaudir dels drets reconeguts a l’article 6.
El Delegat de la Rectora per a Estudiants o càrrec anàleg amb competència en matèria d’estudiants resoldrà la
baixa dels col·lectius del Directori previ tràmit d’audiència del col·lectiu, a través del seu interlocutor.
La resolució de baixa, serà degudament notificada al col·lectiu i podrà ser objecte dels recursos legalment
previstos.
Disposició transitòria. Adaptació dels col·lectius actuals
Els actuals col·lectius UAB s’hauran d’ajustar a les disposicions contingudes en aquests criteris i demanar la
seva inclusió en el Directori de col·lectius UAB pel curs 2011-2012.
Disposició final primera. Habilitació a la Comissió d’Afers d’Estudiants
S’habilita a la Comissió d’Afers d’Estudiants per modificar i actualitzar aquestes disposicions.
Disposició final segona. Entrada en vigor.
Aquests criteris entraran en vigor a partir del dia següent a l’aprovació per part del Consell de Govern, de la
proposta de Text refós de les normatives complementàries de caràcter general aplicables als estudiants de la
UAB, i serà aplicable a partir del curs 2011/12.
SEGON.- Establir que es posposa la seva entrada en vigor fins a l’entrada en vigor del Text Refós de les
normatives complementàries de caràcter general aplicables als estudiants de la UAB.
TERCER.- Informar al Consell de Govern i al Consell Social els presents acords.
QUART.- Encarregar al delegat de la rectora per a estudiants l'execució i el seguiment d’aquests acords, així
com la presentació davant aquesta Comissió d’un informe de caràcter anual sobre l’estat d’aplicació d’aquests
criteris.
CINQUÈ.- Comunicar els presents acords al vicegerent d’ordenació acadèmica, i al cap de la unitat d’estudiants i
de cultura per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.
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I.3.2. Comissió d’Economia i d’Organització
Acord 18/2011, de 30 de juny, de la Comissió d’Economia i d’Organització
Vist el Pressupost de la UAB per al 2011 que va ser aprovat per acord de Consell de Govern de la UAB de data 2
de març i del Consell Social de data 24 de març de 2011.
Vist el projecte de Pressupost de la Generalitat 2011, en el que es confirma que enguany aquesta Universitat i
la resta d’Universitats Públiques de Catalunya veuran retallat de forma significativa el seu finançament, i
concretament, que es preveu que la UAB vegi disminuïda l’aportació de la Generalitat en 34 milions d’euros.
Atès que la Instrucció vigent a la UAB sobre “Mesures provisionals d’ajornament de la despesa” preveia una
aplicabilitat fins el 30 de juny de 2011, data en què, ateses les circumstàncies concurrents, caldria procedir a la
seva revisió o substitució, en ser aprovat un altre document que actualitzaria la instrucció inicial.
Vist allò que disposa el Decret 109/2011 d’11 de gener, mitjançant el qual s’estableixen els criteris d’aplicació a
la pròrroga de pressupostos de la Generalitat de Catalunya mentre no siguin aprovats els que corresponen al
2011, i en el qual són acordades una sèrie de mesures en matèria de despeses de personal, corrents i
d’inversió que incideixen directament sobre les Universitats Publiques Catalanes.
Atès que les bases d’execució del pressupost de la UAB aprovat pel 2011 en el Ple del Consell Social de 24 de
març, en la seva disposició addicional quarta, preveuen expressament que: “l’execució de les partides de
despesa del pressupost 2011 queda condicionada a la conformitat d’obtenir els ingressos pressupostats. En cas
de no tenir la conformitat de tots els recursos pressupostats, es reduirà el crèdit de les partides de despesa que
no es considerin prioritàries, amb transparència informativa, d’acord amb allò que considerin els òrgans de
govern de la Universitat”.
Ateses les competències assignades a la Comissió d'Economia i Organització, delegada del Consell de Govern de
la UAB, i especialment, la seva competència sobre aprovació de les disposicions i actuacions corresponents a la
gestió del pressupost, prevista a l'article 10 de la vigent “Normativa de creació, composició i funcions de les
comissions del Consell de Govern de la UAB”.
Ateses les circumstàncies i consideracions anteriors, i a proposta de l'equip de Govern de la UAB, es va
presentar a la Comissió d'Economia i Organització, per a la seva aprovació, el conjunt de mesures per a la
contenció de la despesa 2011, que substitueix i deroga les mesures provisionals d’ajornament de la despesa
aprovades per la Comissió d’Economia i Organització l’11 d’abril de 2011.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, ateses les circumstàncies i consideracions anteriors, a proposta del l’Equip de Govern de la UAB, la
Comissió d’Economia i Organització de la UAB ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar les mesures de contenció de la despesa per a l’any 2011 (que substitueix i deroga les
mesures provisionals d’ajornament de la despesa aprovades per la Comissió d’Economia i Organització l’11
d’abril de 2011) que tot seguit es transcriu:
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SEGON.- Aprovar el pla d’ajustament pressupostari per a l’any 2011 que tot seguit es transcriu:
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TERCER.- Assabentar dels acords anteriors al Consell de Govern i al Consell Social.
QUART.- Encarregar al vicerector de Política Econòmica i d'Organització l'execució i el seguiment d'aquests
acords.
Acord 19/2011, de 30 de juny, de la Comissió d’Economia i d’Organització
Vista la proposta del vicerector de Política Econòmica i d’Organització de informar sobre la memòria econòmica,
el compte de resultats i la liquidació del pressupost de la UAB corresponents a l’exercici anual a 31 de desembre
de 2010.
Vist l'article 216.2 dels estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona que estableix que l’elaboració de la
memòria econòmica, el balanç i el compte de resultats correspon a la Gerència, d’acord amb l’Equip de Govern i
que la seva aprovació correspon al Consell Social, a proposta del Consell de Govern.
Vist l'article 10.4 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de
la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a
les competències de la Comissió d’Economia i d’Organització, que estableix les propostes que informa la
Comissió que correspon aprovar al Consell de Govern.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Política Econòmica i
d’Organització, la Comissió d’Economia i Organització de la UAB ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Informar favorablement la memòria econòmica, el compte de resultats i la liquidació del pressupost
de la UAB corresponents a l’exercici anual a 31 de desembre de 2010.
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SEGON.- Elevar aquest acord al Consell de Govern per tal que exerceixi les seves competències.
TERCER.- Encarregar el vicerector de Política Econòmica i d’Organització i al gerent l'execució i el seguiment
d’aquests acords.
QUART.- Comunicar els presents acords a la vicegerenta d’Economia, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.
Acord 20/2011, de 30 de juny, de la Comissió d’Economia i d’Organització
Vista la proposta del vicerector de Política Econòmica i d’Organització corresponent als preus màxims
autoritzats als bars restaurants de la UAB per al curs 2011-2012.
Ateses les consideracions a tenir en compte per a l’actualització dels preus esmentats.
Vist l'article 10.1.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’Economia i d’Organització, que estableix que li correspon aprovar els preus i
les tarifes dels serveis de les empreses concessionàries.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Política Econòmica i
d’Organització, la Comissió d’Economia i Organització de la UAB ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la proposta de preus màxims autoritzats als bars restaurants de la UAB per al curs 20112012, que tot seguit es transcriu:
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SEGON.- Encarregar al vicerector de Política Econòmica i d'Organització l'execució i el seguiment d'aquests
acords.
TERCER.- Comunicar el present acord a la vicegerenta d’Economia i d’Organització, per tal que porti a terme
les mesures necessàries per a fer-los efectius.
Acord 21/2011, de 30 de juny, de la Comissió d’Economia i d’Organització
Vista la proposta de la secretària general de la Normativa sobre l’autorització i signatura de convenis de
col·laboració i contractes de transferència de tecnologia i coneixement.
Atès que la proposta de normativa inclou els aspectes establerts als Estatuts de la UAB, així com les
prescripcions regulades a la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les administracions
públiques de Catalunya. Així mateix estableix un doble concepte de responsable del conveni, protocol o
contracte: responsable del personal acadèmic que fa la proposta (promotor) i àmbit de gestió responsable de la
seva tramitació, regula els criteris bàsics per a la seva acceptació, i regula el procediment de formalització.
També s’estableix el Registre de Convenis de la UAB que haurà de ser actualitzat pels diferents àmbits de
gestió dels convenis, protocols i contractes.
Aquesta que per a l’elaboració de la proposta han estat consultats els diferents àmbits de gestió de convenis i la
proposta ha estat sotmesa a anàlisi de la Comissió d’Economia i d’Organització i de la Comissió d’Investigació, i
valorades les diverses aportacions.
Atès que el Pla Director de la UAB 2010-2012 preveu que es disposi d’una normativa referent al procediment
per a la signatura i de seguiment dels convenis, en aquesta sessió de la Comissió es presenta un primer
esborrany d’aquesta normativa.
Vist l'article 190.2 dels Estatuts de la UAB que estableix que el Consell de Govern aprovarà la normativa que
reguli la iniciativa per a celebrar convenis, la preservació del bon ús del nom i prestigi de la Universitat i el
seguiment, control i, si escau, autorització, de convenis que impliquin despeses o ingressos per a la institució o
compromisos pluriennals.
Vist l'article 10.4 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de
la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a
les competències de la Comissió d’Economia i d’Organització, que estableix les propostes que informa la
Comissió que correspon aprovar al Consell de Govern.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la secretària general, la Comissió
d’Economia i Organització de la UAB ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Informar favorablement Normativa sobre l’autorització i signatura de convenis de col·laboració i
contractes de transferència de tecnologia i coneixement.
SEGON.- Elevar aquest acord al Consell de Govern per a la seva aprovació, si escau.
TERCER.- Encarregar la secretària general l'execució i el seguiment d’aquests acords.
Acord 22/2011, de 30 de juny, de la Comissió d’Economia i d’Organització
En data 30 de març de 2011 la Comissió d’Economia i d’Organització va informar favorablement la proposta de
modificació del Text refós de les normatives vigents en l'àmbit de les tecnologies de la informació i de la
comunicació (TIC).
En la propera sessió del Consell de Govern es presentarà a aprovació aquest Text refòs.
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Atès que s’ha detectat algun aspecte a millorar respecte de la proposta que va ser informada favorablement, en
aquesta sessió de la Comissió el comissionat de la rectora per a la Societat de la Informació i de la Comunicació
presentarà les modificacions a introduir.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, la Comissió d’Economia i Organització de la UAB ha
adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Informar favorablement la introducció d’una disposició addicional a la proposta de modificació del
Text refós de les normatives vigents en l’àmbit de les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC) i
elevar-la al Consell de Govern per a la seva aprovació.
Per a la vostra informació la Disposició Addicional té el següent contingut:
Disposició addicional:
A proposta del Comissionat per a la Societat de la Informació, la Comissió d’Economia i Organització aprovarà
la normativa que reguli les responsabilitats, publicació i ús del Dipòsit Digital de Documents de la UAB
Acord 23/2011, de 30 de juny, de la Comissió d’Economia i d’Organització
Vista la proposta del vicerector de Política Econòmica i d'Organització d’aprovació de la convocatòria d’ajuts de
matrícula per a treballadors i treballadores de la UAB per al curs acadèmic 2011-2012.
Atesa la necessitat d’establir els supòsits i les condicions sota les quals el personal de la Universitat Autònoma
de Barcelona pot obtenir ajuts per a la matrícula del curs 2011-2012.
Atès que la proposta estableix els supòsits i les condicions sota les quals el personal de la Universitat Autònoma
de Barcelona pot obtenir ajuts per a la matrícula del curs 2011-2012, i també fixa els procediments i circuits de
gestió dels ajuts.
Vist l'article 45.4 de la Llei 6/2001, d'Universitats que preveu que amb l’objecte que ningú quedi exclòs de
l'estudi a la Universitat per raons econòmiques, el Govern i les Comunitats Autònomes, així com les pròpies
universitats, instrumentaran una política de beques, ajuts i crèdits per a l'alumnat i, en el cas de les
Universitats Públiques, establiran així mateix, modalitats d'exempció parcial o total del pagament dels preus
públics per prestació de serveis acadèmics.
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 la Comissió d’Economia i d’Organització, que estableix que li correspon
aprovar les instruccions per al seguiment i la gestió del pressupost.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Política Econòmica i
d'Organització, , la Comissió d’Economia i Organització de la UAB ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la convocatòria d’ajuts de matrícula per a treballadors i treballadores de la UAB per al curs
acadèmic 2011-2012 que tot seguit es transcriu:
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SEGON.- Encarregar el vicerector de Política Econòmica i d'Organització l'execució i el seguiment d’aquest
acord.
TERCER.- Comunicar el present acord a la vicegerenta d’Economia i d’Organització i a la vicegerenta de
Recursos Humans i d’Organització, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.
I.3.3. Comissió d’Estudis de Grau
Acord 45/2011, de 28 de juny, 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 estudiants següents:
Facultat de Veterinària
- Ester Vilarrasa i Gustems
- Javier Estévez Medina
- Mireia Sabaté García
- Esteve Berga Alegre
- Xavier Fernández Cassi
- Carme Piñol Forné
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 46/2011, de 28 de juny, 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 als cursos acadèmics 2010/2011 i 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 als cursos acadèmics 2010/2011 i
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.
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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.- Donar el vistiplau a les activitats susceptibles de reconeixement com crèdits de lliure elecció per al
curs 2010/2011 aprovades pels centres de la UAB, que tot seguit es transcriu:

SEGON.- Donar el vistiplau a les activitats susceptibles de reconeixement com crèdits de lliure elecció per al
curs 2011/2012 aprovades pels centres de la UAB, que tot seguit es transcriu:
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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, garantint la seva difusió.
Acord 47/2011, de 28 de juny, 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 les memòries dels títols de Grau en Logopèdia, Grau en Veterinària, Grau en
Periodisme, Grau en Comunicació Audiovisual i Grau en Geologia 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.
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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 les memòries dels títols de Grau
següents:
-

Grau
Grau
Grau
Grau
Grau

en
en
en
en
en

Logopèdia
Veterinària
Periodisme
Comunicació Audiovisual
Geologia

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 48/2011, de 28 de juny, de la Comissió d’Estudis de Grau
Vista la proposta de la vicerectora de Política Acadèmica de modificació de simultaneïtat d’estudis del Grau de
Física i del Grau de Matemàtiques.
Atesa la necessitat de modificar l’itinerari de la simultaneïtat d’estudis del Grau de Física i del Grau de
Matemàtiques per tal que els alumnes puguin cursar les mencions d’ambdós estudis.
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 modificació de la simultaneïtat d’estudis del Grau de
Física i del Grau de Matemàtiques.
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.
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Acord 49/2011, de 28 de juny, 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.
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, en
els termes que s'annexen:
-

Grau
Grau
Grau
Grau

en
en
en
en

Periodisme.
Publicitat i Relacions Públiques.
Comunicació audiovisual.
Sociologia.

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 50/2011, de 28 de juny, de la Comissió d’Estudis de Grau
Vista la proposta de la vicerectora de Política Acadèmica d’aprovació de les accions propedèutiques proposades
pels centres per al curs acadèmic 2011-2012.
Atès la necessitat d’implementar l’oferta d’accions propedèutiques per al curs acadèmic 2011-2012.
Vista la Normativa sobre accions propedèutiques a la UAB, aprovada pel Consell de Govern en data 7 d’abril de
2010, que regula les accions propedèutiques que es programen en aquesta Universitat amb l’objectiu de
facilitar la integració dels estudiants que s’incorporen i l’adequat seguiment dels seus estudis, i que disposa,
entre d’altres, que la Comissió d’Estudis de Grau haurà d’aprovar les accions propedèutiques proposades pels
centres.
Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per l’acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a les
competències de la Comissió d’Estudis de Grau
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 Grau de la UAB ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar les accions propedèutiques per al curs acadèmic 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, garantint la seva difusió.

Acord 51/2011, de 28 de juny, de la Comissió d’Estudis de Grau
Vista la proposta de la vicerectora de Política Acadèmica de programació del Minor en Anglès Professional
presentada per la Facultat de Filosofia i Lletres.
Atesa la necessitat d’implementar l’oferta d’aquest itinerari per al curs acadèmic 2011-2012.
Vist el Marc general per a la programació de Minors, aprovat per la Comissió d’Afers Acadèmics en data 12 de
desembre de 2008, que estableix que els minors són itineraris d’universitat amb responsabilitat de programació
d’un centre i oberts a estudiants de diferents graus, i que disposa, entre d’altres, que aquests estudis seran
aprovats per la Comissió competent en matèria d’ordenació acadèmica.
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
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ACORDS
PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, el Minor en Anglès Professional.
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 52/2011, de 28 de juny, de la Comissió d’Estudis de Grau
Vista la proposta de la vicerectora de Política Acadèmica de modificació de la regulació referent a Matrícula i
Reconeixement de crèdits 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.
Atesa la necessitat d’adaptar la regulació sobre Matrícula a la Normativa sobre règim de permanència en els
estudis oficials de grau i màster de la UAB, aprovada pel Consell Social en data 20 de juny de 2011.
Atesa la necessitat d’introduir els ajustos necessaris en la redacció d’alguns aspectes de la regulació sobre
Matrícula i sobre Reconeixement de crèdits per tal d’aconseguir una major claredat i fluïdesa en la seva
aplicació.
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, a proposta de la vicerectora de Política Acadèmica, la
Comissió d’Estudis de Grau de la UAB ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Informar favorablement la modificació de la de la regulació referent a Matrícula i Reconeixement de
Crèdits 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.
SEGON.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació.
Acord 53/2011, de 28 de juny, de la Comissió d’Estudis de Grau
La Comissió d’Estudis de Grau de la UAB ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la programació d’assignatures d’universitat que compleixin els requisits següents:
1. Assignatures que, en virtut d'un conveni signat amb entitats externes a la UAB, tinguin un finançament
específic que permeti cobrir totalment o parcialment la docència necessària.
2. Assignatures que formin part d'acords interuniversitaris de formació virtual (Intercampus).
3. Assignatures que estiguin previstes, com a assignatures optatives en els plans d'estudis de les
memòries ja verificades de títols de grau ja implantats.
SEGON.- Aprovar l’oferta d’assignatures d’universitat per al curs 2011-2012, que tot seguit es transcriu:
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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, garantint la seva difusió.
I.3.4. Comissió d’Estudis de Postgrau
Acord 42/2011, de 16 de juny, de la Comissió d’Estudis de Postgrau
Vista la proposta de la Vicerectora de Política Acadèmica de creació del nou títol de Màster Universitari en
Estudis Anglesos Avançats que han estat presentat pel centre corresponent.
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general.
Vist l’article 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.
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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 del títol de Màster Universitari en Estudis Anglesos Avançats.
SEGON.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació.
Acord 43/2011, de 16 de juny, de la Comissió d’Estudis de Postgrau
Vista la proposta de memòria del Màster Universitari en Estudis Anglesos Avançats presentada pel centre
corresponent, i després de revisada la documentació justificativa corresponent que acredita que la proposta
reuneix els requisits exigits per a la seva aprovació.
Atesa la necessitat d’implementar la proposta que es 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
Comissió d'Estudis de Postgrau ha adoptat els següent
ACORDS
PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la memòria del Màster Universitari en Estudis Anglesos
Avançats, condicionat a l’aprovació del títols corresponents pels òrgans competents.
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 44/2011, de 16 de juny, de la Comissió d’Estudis de Postgrau
Primer.- Informar favorablement la modificació de l’article 230, apartat 5è i 6è, del Títol IX “Estudis de Màsters
de la UAB”, del Text refós de la Normativa acadèmica de la Universitat Autònoma de Barcelona aplicable als
estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial decret 1393/2007, aprovat pel Consell de Govern en
data 2 de març de 2011.
Segon.- Informar favorablement la modificació de la disposició transitòria quarta, del Text refós de la Normativa
acadèmica de la Universitat Autònoma de Barcelona aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat
amb el Reial decret 1393/2007, aprovat pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011.
Tercer.- Elevar els presents acords al Consell de Govern per a la seva aprovació.
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Acord 45/2011, de 16 de juny, de la Comissió d’Estudis de Postgrau
La Comissió acorda aprovar, per delegació del Consell de Govern, la reserva de 9 places del Màster universitari
en Reahabilitació neuropsicològica per al segon termini de preinscripció del curs acadèmic 2011-2012.
Acord 46/2011, de 16 de juny, de la Comissió d’Estudis de Postgrau
La Comissió d’Estudis de Postgrau aprova que els estudiants que vulguin cursar estudis de postgrau propis i que
els hi falti alguna assignatura per obtenir la titulació requerida, es puguin matricular fora de termini fins el 31
d’octubre del curs corresponent.
I.3.5. Comissió de Personal Acadèmic
Acord 17/2011, de 23 de juny, de la Comissió de Personal Acadèmic
Vista la proposta del vicerector de Personal Acadèmic corresponent a la resolució de diverses sol·licituds en
relació amb l’avaluació dels trams de gestió del professorat per períodes generats fins el 31 de desembre de
2010.
D’acord amb l’article 72 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya el Govern de la
Generalitat de Catalunya ha establert, per al personal docent i investigador funcionari i contractat, retribucions
addicionals per mèrits docents i de gestió, que s’assignaran per mitjà del consell social de la universitat a
proposta del consell de govern, amb la valoració prèvia dels mèrits mitjançant l’avaluació de l’Agència per a la
Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.
El Decret 405/2006, de 24 d’octubre, estableix les retribucions addicionals del personal docent i investigador
funcionari i contractat de les universitats públiques de Catalunya. Així, correspon a l’Agència per a la Qualitat
del Sistema Universitari de Catalunya l’avaluació prèvia dels mèrits de l’activitat docent i de gestió del personal
docent i investigador funcionari per a l’assignació dels complements addicionals per mèrits de docència i de
gestió d’acord amb el procediment que aprovi.
D’acord amb la Resolució IUE/4116/2010, de 23 de desembre, per la qual es dóna publicitat al procediment i la
certificació de la valoració dels mèrits individuals docents i de gestió del personal docent i investigador
funcionari i contractat de les universitats públiques catalanes, meritats fins al 31 de desembre de 2010, per a
l'assignació de les retribucions addicionals.
De conformitat amb l’acord del Consell de Govern de 25 d’abril de 2007, on s’estableixen les diferents
puntuacions atorgades per l’ocupació de càrrec acadèmic.
Vist l'article 18.1 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de
la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a
les competències de la Comissió de Personal Acadèmic en relació a l’avaluació del personal acadèmic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Personal Acadèmic, la
Comissió de Personal Acadèmic de la UAB ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la proposta d’avaluació de les sol·licituds dels complements per mèrits de gestió del
professorat per períodes generats fins el 31 de desembre de 2010, que tot seguit es transcriu:
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SEGON.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d’aquests acords, així com la
seva presentació a l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, per a la seva certificació.
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicerector de Personal Acadèmic per tal que adopti les mesures
necessàries per a fer-los efectius.
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Acord 18/2011, de 23 de juny, 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 es presentarà 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 els següents
ACORDS
PRIMER.- Emetre resolució sobre les sol·licituds rebudes en relació amb l’avaluació de l’activitat docent del
professorat per períodes generats fins el 31 de desembre de 2010.
SEGON.- Emetre informe sobre els recursos presentats en relació amb l’avaluació de l’activitat docent del
professorat per períodes generats fins el 31 de desembre de 2010, i elevar-los a la rectora per a la seva
resolució.
TERCER.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic la notificació als interessats, l'execució i el seguiment
d’aquests acords.
QUART.- Comunicar els presents acords a la delegada de la rectora per a l’Avaluació, l’Acreditació i la Innovació
Docent, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.
Acord 19/2011, de 23 de juny, 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.
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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 els següents
ACORDS
PRIMER.- Adoptar la resolució definitiva de la convocatòria d’avaluació de l’activitat docent del professorat per
períodes generats fins el 31 de desembre de 2010, que tot seguit es transcriu:
Relació de professorat amb proposta de resolució favorable per períodes finalitzats fins el
31/12/2002
NIF

data inici

data final

32764318J

01/10/1990

23/08/1996

32764318J

24/08/1996

23/08/2001

35096308X

15/09/1994

14/09/1999

36915268S

11/07/1988

10/07/1993

36915268S

11/07/1993

10/07/1998

37656299D

01/01/1987

15/11/1998

38063015Q

01/10/1988

30/09/1993

38063015Q

01/10/1993

30/09/1998

38084554G

01/10/1991

31/12/1996

39122540T

01/10/1974

31/12/1989

39122540T

01/01/1990

31/12/1999

39817270S

01/01/1974

21/05/1986

39817270S

22/05/1986

21/05/1991

39817270S

22/05/1991

21/05/1996

40423782V

01/05/1991

30/04/1996

40423782V

01/05/1996

30/04/2001

40969521N

08/01/1992

18/11/2000

45429344C

01/04/1993

31/03/1999

46205111C

01/01/1974

02/04/1981

46205111C

03/04/1981

24/08/1987

46205111C

25/08/1987

26/02/1995

46205111C

27/02/1995

26/02/2000

46305844J

01/10/1972

30/09/1977

46305844J

01/10/1977

30/09/1982

46305844J

01/12/1986

30/11/1996

47949406H

01/05/1980

28/09/1990

47949406H

29/09/1990

28/09/2000

48034057Y

01/09/1991

03/07/2000

52593745J

01/07/1996

14/07/2001

77307083N

01/01/1994

06/05/1999

78056166P

01/09/1989

31/08/1994

78056166P

01/09/1994

31/08/1999

X4674398Q

30/03/1993

29/03/1998

X5634217E

01/08/1992

12/09/1997

X5634217E

13/09/1997

13/09/2002

Y1111768P

01/10/1996

02/12/2002
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Relació de professorat amb proposta de resolució favorable per períodes finalitzats entre el
31/12/2002 i el 31/12/2010
NIF

periode

00215999Y

02/10/2005 - 01/10/2010

05160993T

18/02/2005 - 17/02/2010

05201878Z

01/09/2005 - 31/08/2010

05240524C

01/10/2005 - 30/09/2010

06991534V

19/10/2005 - 19/10/2010

07039057E

01/10/2005 - 30/09/2010

08674367D

14/08/2005 - 13/08/2010

08965929T

01/10/2005 - 30/09/2010

09660954B

01/10/2005 - 30/09/2010

09682431Y

01/05/2005 - 30/04/2010

10532433C

01/10/2005 - 30/09/2010

11411743V

01/01/2006 - 31/12/2010

11704100K

01/10/2003 - 22/09/2010

13717103H

21/11/2002 - 18/04/2009

15392421Q

15/09/2002 - 15/03/2010

15724034S

01/10/2005 - 30/09/2010

16437912L

01/10/2005 - 01/10/2010

16524664S

01/10/2005 - 30/09/2010

16526668H

01/01/2006 - 31/12/2010

16560573K

01/10/2005 - 01/10/2010

17091600R

01/10/2005 - 30/09/2010

17205985F

01/01/2006 - 31/12/2010

17206086Q

15/11/2005 - 14/11/2010

17709286E

04/11/2005 - 04/11/2010

17817516Z

30/09/2005 - 30/09/2010

17870454Y

01/10/2005 - 30/09/2010

18394078N

01/10/2005 - 30/09/2010

19976116H

31/10/2005 - 31/10/2010

21455113T

01/03/2005 - 28/02/2010

21467928G

01/01/2006 - 31/12/2010

22425482E

01/10/2005 - 30/09/2010

22718439M

27/07/2005 - 26/07/2010

22978773W

03/03/2003 - 11/12/2009

24260538T

17/03/2004 - 16/03/2009

24287676K

30/09/2005 - 30/09/2010

25139290Z

01/10/2005 - 30/09/2010

27513067F

01/11/2005 - 31/10/2010

28395743N

11/07/2005 - 11/07/2010

32413679D

16/12/2005 - 16/12/2010

33511847L

01/07/1999 - 17/03/2006

33864309Y

13/03/2005 - 12/03/2010

33864765W

01/10/2005 - 30/09/2010

33865823W

01/10/2005 - 30/09/2010

33869181W

01/01/2006 - 31/12/2010

33876221G

30/09/2005 - 30/09/2010
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33876637Y

20/12/2005 - 19/12/2010

33877378B

15/09/1994 - 14/09/2004

33891659D

01/02/2005 - 31/01/2010

33899831Q

01/01/2006 - 31/12/2010

33901452G

16/07/2005 - 15/07/2010

33907818E

01/09/2002 - 27/03/2010

33939967V

29/10/2005 - 01/11/2010

33969133L

15/09/2001 - 14/09/2007

34254437P

15/09/2005 - 14/09/2010

34745815Z

18/10/2005 - 17/10/2010

34747257F

01/10/2005 - 30/09/2010

34752815E

15/09/2004 - 14/09/2010

34759047K

15/09/2002 - 05/02/2008

34761957X

01/05/2002 - 22/12/2009

35000087K

05/11/2005 - 04/11/2010

35001153Y

05/11/2005 - 04/11/2010

35006471B

15/11/1997 - 10/04/2010

35018571J

01/10/2005 - 30/09/2010

35021529G

16/03/2003 - 14/12/2009

35030096S

01/08/2004 - 26/04/2010

35032594Y

22/07/2005 - 21/07/2010

35037674A

01/10/2005 - 30/09/2010

35040469S

01/10/2005 - 30/09/2010

35048401N

01/10/2005 - 30/09/2010

35053551X

03/10/2000 - 14/08/2007

35056839D

06/10/2004 - 27/01/2010

35062278C

06/02/2005 - 06/02/2010

35080565E

15/09/2004 - 14/09/2009

35096308X

29/09/1999 - 30/10/2005

35096308X

31/10/2005 - 31/10/2010

35114093Q

15/09/2005 - 14/09/2010

35121509A

13/11/2004 - 12/11/2009

35124225M

01/11/2003 - 02/06/2010

36879727D

01/01/2006 - 31/12/2010

36911291V

01/01/2006 - 31/12/2010

36915268S

11/07/1998 - 10/07/2003

36915268S

11/07/2003 - 10/07/2008

36926108E

01/10/2005 - 30/09/2010

36938108Q

01/10/2005 - 30/09/2010

36946375A

01/10/2005 - 30/09/2010

36954722R

01/07/2005 - 30/06/2010

36955829G

01/10/2005 - 30/09/2010

36957974X

30/01/2005 - 30/01/2010

36963659Z

08/03/2005 - 10/03/2010

36964273F

01/01/2006 - 31/12/2010

36965633X

02/03/2005 - 01/03/2010

36968979K

04/11/2005 - 03/11/2010

36973373E

29/07/2005 - 28/07/2010
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36979069Z

01/10/2005 - 30/09/2010

37236840R

01/10/2005 - 30/09/2010

37240435P

01/10/2005 - 30/09/2010

37243133S

01/10/2005 - 30/09/2010

37260873E

30/09/2005 - 29/09/2010

37264464W

01/01/2006 - 31/12/2010

37264600T

01/10/2005 - 30/09/2010

37278484S

15/09/1993 - 14/09/2003

37278484S

15/09/2003 - 14/09/2009

37278893X

01/10/2005 - 30/09/2010

37295640J

01/10/2005 - 30/09/2010

37307122H

01/10/2005 - 30/09/2010

37320570B

16/05/2005 - 15/05/2010

37375426N

31/12/2005 - 31/12/2010

37377044C

15/09/2005 - 18/09/2010

37608184X

01/01/2006 - 31/12/2010

37613324K

01/10/2005 - 30/09/2010

37624440M

14/01/2005 - 14/01/2010

37627548P

01/01/2006 - 31/12/2010

37634048E

30/12/2005 - 31/12/2010

37634176N

01/10/2005 - 30/09/2010

37651893L

01/10/2005 - 30/09/2010

37657492Y

01/01/2006 - 31/12/2010

37658749K

01/12/2005 - 30/11/2010

37659948R

01/10/2005 - 01/10/2010

37664511X

01/10/2005 - 30/09/2010

37669008E

15/01/2004 - 24/09/2010

37671543G

01/10/2005 - 30/09/2010

37674154Q

01/01/2006 - 31/12/2010

37690113J

01/10/2005 - 30/09/2010

37691149Z

30/10/2005 - 30/10/2010

37692707P

01/10/2005 - 30/09/2010

37698143Q

01/01/2006 - 31/12/2010

37709430X

19/11/2005 - 18/11/2010

37713924L

30/09/2005 - 30/09/2010

37722663H

01/10/2005 - 30/09/2010

37722912Z

15/09/1995 - 14/09/2005

37729126H

01/11/2005 - 31/10/2010

37737703Q

01/01/2006 - 31/12/2010

37761076K

01/10/2005 - 30/09/2010

37785841S

01/05/2005 - 01/05/2010

37794438X

01/10/2005 - 30/09/2010

38015512P

02/10/2005 - 01/10/2010

38029009G

01/10/2005 - 30/09/2010

38052742R

01/01/2006 - 31/12/2010

38077826S

01/10/2005 - 30/09/2010

38079161Q

01/02/2005 - 31/01/2010

38084554G

01/01/1997 - 30/09/2009
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38088221Z

01/10/2005 - 30/09/2010

38090342L

01/11/1999 - 23/03/2010

38096096T

24/10/2005 - 26/10/2010

38097034H

31/12/2000 - 28/03/2008

38119528H

15/12/2001 - 08/05/2009

38148923L

28/08/2003 - 30/08/2008

38170541V

16/09/2001 - 10/11/2008

38435075M

01/10/2005 - 30/09/2010

38465649N

01/10/2005 - 30/09/2010

38476702W

01/10/2005 - 30/09/2010

38495764C

04/11/2005 - 03/11/2010

38506796N

01/10/2005 - 30/09/2010

38511030Z

15/09/2005 - 14/09/2010

38552710H

15/09/2000 - 14/09/2007

38560144T

22/09/2005 - 23/09/2010

38684128Z

01/10/2005 - 30/09/2010

38712798A

30/09/2000 - 30/09/2007

38755512Y

01/10/2005 - 30/09/2010

38783054V

31/12/1988 - 12/12/2008

38788431N

15/03/2004 - 14/03/2009

38804162B

19/06/2005 - 20/06/2010

38809715K

16/03/2005 - 15/03/2010

38824469D

09/05/2004 - 08/05/2009

38849025R

15/04/2005 - 15/09/2010

38988388F

01/10/2005 - 30/09/2010

39005135X

01/01/2006 - 31/12/2010

39012009F

01/10/2005 - 30/09/2010

39020003C

31/03/2005 - 30/03/2010

39021389A

01/01/2006 - 31/12/2010

39031399P

01/10/2005 - 30/09/2010

39037864X

01/01/2006 - 31/12/2010

39044907S

15/12/2005 - 14/12/2010

39101131G

01/10/2005 - 30/09/2010

39122540T

01/01/2000 - 31/12/2009

39127277E

01/10/2005 - 30/09/2010

39133752B

01/11/2005 - 31/10/2010

39137779J

01/01/2005 - 31/12/2009

39137783V

01/08/2005 - 31/07/2010

39140364E

01/11/2005 - 31/10/2010

39156948T

01/01/2006 - 31/12/2010

39159812N

01/10/2005 - 30/09/2010

39161466X

01/01/2006 - 31/12/2010

39162590F

01/10/2005 - 30/09/2010

39166896N

01/10/2004 - 01/10/2009

39176451E

15/09/2005 - 15/09/2010

39177764R

14/09/2003 - 13/09/2008

39178451K

01/10/2005 - 30/09/2010

39185563A

15/09/2005 - 14/09/2010
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39285966B

01/04/2005 - 31/03/2010

39286529E

09/10/2005 - 09/10/2010

39304678R

30/09/2005 - 30/09/2010

39307868V

01/10/2005 - 30/09/2010

39312324B

01/10/2005 - 30/09/2010

39324383H

30/08/2005 - 29/08/2010

39327463Q

15/04/2005 - 14/04/2010

39339746V

01/01/2006 - 31/12/2010

39341917A

15/09/2005 - 15/09/2010

39346300Q

14/07/2005 - 17/08/2010

39346636F

01/10/2005 - 01/10/2010

39349345W

15/09/2005 - 14/09/2010

39351028Y

01/01/2006 - 31/12/2010

39354629L

15/09/2004 - 14/09/2009

39355286D

15/09/1997 - 14/09/2007

39358137P

01/07/1998 - 14/09/2008

39369165L

15/11/2001 - 28/02/2010

39371919J

15/09/2001 - 14/09/2009

39659628S

01/07/2005 - 30/06/2010

39834665E

01/10/2005 - 30/09/2010

39850302L

01/01/2006 - 31/12/2010

39851421B

01/10/2005 - 30/09/2010

39854977W

01/10/2005 - 30/09/2010

39855189F

01/01/2006 - 31/12/2010

39861178Q

01/10/2005 - 01/10/2010

39865206L

01/01/2006 - 31/12/2010

40233617Q

01/01/2006 - 31/12/2010

40250261P

01/10/2005 - 30/09/2010

40272593F

01/10/2005 - 30/09/2010

40286567C

01/11/2005 - 31/10/2010

40294049G

01/01/2005 - 31/12/2009

40316028H

15/09/1998 - 20/09/2008

40318906K

01/01/2006 - 31/12/2010

40320004S

01/04/2005 - 05/04/2010

40333726Y

24/09/2005 - 23/09/2010

40423782V

15/09/2001 - 14/09/2006

40426868K

01/01/2006 - 31/12/2010

40436834M

29/10/2005 - 28/10/2010

40522432C

01/10/2005 - 30/09/2010

40533775R

15/09/2005 - 14/09/2010

40852421M

28/02/2005 - 27/02/2010

40855237S

01/10/2005 - 30/09/2010

40885282E

03/07/2005 - 05/07/2010

40886499C

01/10/2005 - 30/09/2010

40900353M

01/01/2006 - 31/12/2010

40941764Q

01/10/2004 - 15/09/2010

40943294M

01/10/2005 - 30/09/2010

40951088W

01/10/2005 - 30/09/2010
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40978929J

04/07/2004 - 03/07/2009

40985280Q

15/09/1997 - 05/11/2010

40985998K

01/01/2006 - 31/12/2010

40988511G

16/03/2005 - 17/03/2010

41086477J

15/09/2002 - 14/09/2010

41333978B

01/01/2006 - 31/12/2010

41336521R

01/05/2005 - 30/04/2010

41345629R

07/03/2005 - 06/03/2010

41375658S

31/10/2005 - 30/10/2010

41490936V

01/10/2005 - 30/09/2010

41964948E

01/08/2005 - 01/08/2010

42730969M

01/10/2005 - 30/09/2010

42767601K

01/10/2005 - 30/09/2010

42962552R

01/10/2005 - 30/09/2010

43007948H

01/10/2005 - 30/09/2010

43038223W

01/10/2005 - 30/09/2010

43046433R

24/03/2005 - 24/03/2010

43050463Y

01/03/2000 - 28/02/2010

43108646E

01/03/2004 - 28/02/2009

43397831M

26/09/2003 - 25/09/2008

43400197W

23/10/2005 - 22/10/2010

43404478M

15/09/1997 - 27/06/2003

43410274M

01/01/2006 - 31/12/2010

43418785Y

01/09/2001 - 30/04/2009

43420206R

01/10/2005 - 30/09/2010

43425350Q

15/09/2002 - 09/05/2010

43425846Y

21/02/2000 - 23/12/2007

43442476F

01/09/2001 - 14/09/2009

43501475B

15/05/2005 - 18/05/2010

43513468K

01/02/2004 - 16/09/2010

43518676P

01/02/2001 - 14/09/2007

43626418H

08/11/2005 - 11/11/2010

43719968G

15/09/1999 - 14/09/2006

44004243E

15/09/2003 - 14/09/2009

44011646L

15/09/2002 - 14/09/2009

44015396C

15/09/2003 - 14/09/2008

44983192E

15/09/2004 - 14/09/2009

44987983Y

01/01/2001 - 16/02/2007

45461663R

01/01/2006 - 31/12/2010

45463941W

24/03/2004 - 23/03/2009

45466923V

15/02/2005 - 17/02/2010

45467750Q

15/06/2005 - 17/06/2010

45491986X

15/09/2005 - 14/09/2010

46011494V

01/01/2006 - 31/12/2010

46031372T

25/02/2005 - 24/02/2010

46042846C

01/01/2006 - 31/12/2010

46043766C

01/03/2005 - 28/02/2010

46057557B

01/02/1998 - 24/05/2007
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46100415C

01/11/2004 - 30/10/2009

46114313A

01/10/2005 - 30/09/2010

46116763S

01/10/2005 - 30/09/2010

46125588P

16/12/2005 - 15/12/2010

46136441M

15/09/2005 - 13/09/2010

46140882F

01/04/2005 - 22/06/2010

46147661R

23/11/2004 - 22/11/2009

46202238E

04/01/2005 - 03/01/2010

46205111C

27/02/2005 - 26/02/2010

46210275D

01/12/2003 - 31/12/2010

46212849F

20/02/2004 - 19/02/2009

46212868A

22/07/2005 - 21/07/2010

46217134Z

01/04/2005 - 01/04/2010

46219185H

01/01/2006 - 31/12/2010

46219651R

01/10/2005 - 30/09/2010

46222837J

01/11/2004 - 01/11/2009

46305844J

01/12/1996 - 30/11/2006

46307005R

01/01/2006 - 31/12/2010

46309500N

01/10/2005 - 01/10/2010

46309595S

01/02/2005 - 31/01/2010

46309782H

31/10/2005 - 30/10/2010

46309883G

01/10/2005 - 30/09/2010

46312957L

01/10/2005 - 30/09/2010

46319780B

01/10/2005 - 30/09/2010

46323666X

01/01/2006 - 31/12/2010

46327279N

12/08/2005 - 11/08/2010

46337798C

01/04/2005 - 31/03/2010

46337838Z

01/01/2006 - 31/12/2010

46338067J

30/09/2005 - 30/09/2010

46340645S

01/02/2004 - 31/01/2010

46348145V

12/11/2005 - 14/11/2010

46411103R

15/09/2002 - 14/09/2010

46529829R

01/10/2004 - 05/10/2009

46554076Y

24/07/2004 - 23/07/2009

46557812Q

15/09/2005 - 15/09/2010

46585722G

09/08/2004 - 08/08/2009

46607484P

15/09/2005 - 17/09/2010

46612297Z

16/03/2005 - 15/03/2010

46615554M

01/04/2005 - 31/03/2010

46621498S

01/10/2005 - 30/09/2010

46622219T

15/09/1997 - 15/03/2007

46622439J

01/10/2005 - 30/09/2010

46624279J

26/12/2005 - 28/12/2010

46646015Z

01/01/2005 - 31/12/2009

46649252P

09/07/2005 - 12/07/2010

46652264F

01/10/2005 - 30/09/2010

46682192N

19/01/2002 - 14/09/2010

46728204R

15/09/2005 - 16/09/2010
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46744870S

01/11/2003 - 05/04/2009

46802919N

09/06/2005 - 12/06/2010

46805323R

01/01/2004 - 28/05/2010

46806902Q

13/09/2005 - 12/09/2010

47653114N

15/09/2005 - 17/09/2010

47700958Q

01/10/2002 - 02/10/2009

47865220N

01/04/2005 - 31/03/2010

47884170X

02/12/2004 - 01/12/2009

47951821H

15/09/2005 - 18/09/2010

48015956Y

15/09/2001 - 14/09/2010

48034057Y

04/07/2000 - 24/09/2010

50398401L

01/10/2005 - 30/09/2010

50838569J

01/11/2005 - 31/10/2010

51574293J

01/01/2006 - 31/12/2010

52145373A

25/05/2005 - 25/05/2010

52163002Z

07/12/2005 - 08/12/2010

52169611E

01/10/2002 - 22/03/2008

52170004R

01/10/2005 - 30/09/2010

52177070Y

01/02/2005 - 31/01/2010

52177616T

15/09/2005 - 14/09/2010

52179364T

01/01/2006 - 31/12/2010

52180408D

11/11/2005 - 10/11/2010

52199799B

17/06/2005 - 18/06/2010

52460399K

16/03/2004 - 19/06/2010

52606264C

23/09/2005 - 22/09/2010

52947932T

01/07/2003 - 30/06/2008

53076753K

15/02/1999 - 23/07/2007

53292260H

27/11/2005 - 26/11/2010

53829798T

14/11/2005 - 13/11/2010

72775864T

04/11/2005 - 03/11/2010

73186752Q

20/10/2005 - 19/10/2010

73197797K
77265832T
77275563W
77303854A
77307083N
77475610H
77526699R
77603564T
77608181V
77738556M
77779375E
78021968B
78056166P
78056166P
78064072W
78067915G
78080184Z
78082596B

15/02/2003
01/11/2005
02/12/2005
06/04/2005
07/05/1999
15/09/2001
02/12/2005
01/01/1997
10/10/2005
15/09/2005
01/11/2002
02/10/2005
01/09/1999
01/09/2004
01/10/2005
01/01/2006
31/01/2005
09/12/2005

-

16/02/2009
01/11/2010
01/12/2010
05/04/2010
25/05/2006
14/09/2008
01/12/2010
30/12/2006
12/10/2010
16/09/2010
11/07/2009
01/10/2010
31/08/2004
31/08/2009
30/09/2010
31/12/2010
31/01/2010
10/12/2010
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78883644S
X2076417T
X2258378P
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periode
01/10/2005
15/09/2004
25/09/2001
03/07/2005
15/09/2003

-

30/09/2010
14/09/2009
24/09/2006
02/07/2010
14/09/2010

TERCER.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic la notificació als interessats, l'execució i el
seguiment d’aquests acords.
QUART.- Comunicar els presents acords a la delegada de la rectora per a l’Avaluació, l’Acreditació i la Innovació
Docent, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.

Acord 20/2011, de 23 de juny, de la Comissió de Personal Acadèmic
Vista la proposta del vicerector de Personal Acadèmic corresponent a la rectificació d’un error detectat en
l’acord de la Comissió de Qualitat i d’Avaluació de data 29 de juny de 2009 pel qual s’aprova l’avaluació dels
complements addicionals per mèrits de gestió corresponents a l’any 2008 (actualment competència de la
Comissió de Personal Acadèmic).
D’acord amb l’article 72 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya el Govern de la
Generalitat de Catalunya ha establert, per al personal docent i investigador funcionari i contractat, retribucions
addicionals per mèrits docents i de gestió, que s’assignaran per mitjà del consell social de la universitat a
proposta del consell de govern, amb la valoració prèvia dels mèrits mitjançant l’avaluació de l’Agència per a la
Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.
El Decret 405/2006, de 24 d’octubre, estableix les retribucions addicionals del personal docent i investigador
funcionari i contractat de les universitats públiques de Catalunya. Així, correspon a l’Agència per a la Qualitat
del Sistema Universitari de Catalunya l’avaluació prèvia dels mèrits de l’activitat docent i de gestió del personal
docent i investigador funcionari per a l’assignació dels complements addicionals per mèrits de docència i de
gestió d’acord amb el procediment que aprovi.
D’acord amb la Resolució IUE/4116/2010, de 23 de desembre, per la qual es dóna publicitat al procediment i

la certificació de la valoració dels mèrits individuals docents i de gestió del personal docent i investigador
funcionari i contractat de les universitats públiques catalanes, meritats fins al 31 de desembre de 2010,
per a l'assignació de les retribucions addicionals.
D’acord amb l’acord del Consell de Govern de 25 d’abril de 2007, on s’estableixen les diferents
puntuacions atorgades per l’ocupació de càrrec acadèmic.
Vist l'article 18.1 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de
la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a
les competències de la Comissió de Personal Acadèmic en relació a l’avaluació del personal acadèmic.
Vist l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les Administracions Públiques i del procediment
administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Personal Acadèmic, la
Comissió de Personal Acadèmic de la UAB ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Donar-se per assabentats de l’error advertit en l’acord de la Comissió de Qualitat i d’Avaluació de
data 29 de juny de 2009 pel qual s’aprova l’avaluació dels complements addicionals per mèrits de gestió
corresponents a l’any 2008 (actualment competència de la Comissió de Personal Acadèmic).
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SEGON.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d’aquest acord, així com la
seva presentació a l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, per a la seva certificació, i
la notificació a l’interessada.
Acord 21/2011, de 23 de juny, de la Comissió de Personal Acadèmic
Vista la proposta del vicerector de Personal Acadèmic.
Vista la Disposició Addicional Primera del Real Decret 1312/2007, de 5 d’octubre, pel qual s’estableix
l’acreditació nacional per a l’accés als cossos docents universitaris, la qual regula l’acreditació dels professors
titulars d’Escola Universitària.
Atès que l’esmentada disposició preveu que obtindran l’acreditació els sol·licitants que compleixin, entre d’altres
condicions, 6 anys de desenvolupament dels òrgans acadèmics unipersonals recollits als Estatuts de les
Universitats o que hagin estat assimilats a aquests.
Vist l’article 105 dels Estatuts de la UAB que preveu que els coordinadors d’estudis són les persones
encarregades de dirigir, organitzar i coordinar els ensenyaments de cadascuna de les titulacions que
s’imparteixen a les facultats o escoles, per delegació dels degans o els directors, i amb autonomia.
Atès que l’òrgan unipersonal de coordinador de tercer cicle no es troba recollit expressament en els Estatuts de
la UAB però que les seves funcions, de conformitat amb el text refós aprovat per l’Acord del Consell de Govern
de 17 de novembre de 2010 que recull la normativa acadèmica de la Universitat Autònoma de Barcelona
aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb els plans d’estudis anteriors al Reial Decret
1393/2007, de 29 d’octubre, són entre d’altres, establir la docència que l’estudiant haurà de cursar, donar el
vistiplau i elevar la proposta al rector, formar part de la Comissió d’Estudi de Doctorat i ser elegit entre els seus
membres.
Atès que les funcions del càrrec unipersonal de coordinador de tercer cicle són assimilables a les funcions del
càrrec unipersonal de coordinador d’estudis establert als Estatuts de la UAB.
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 relatives a la interpretació i desenvolupament
d’aspectes no previstos en les normatives aprovades en matèria de professorat pel Consell de Govern.
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 els següents
ACORDS
PRIMER.- Assimilar el càrrec de coordinador de tercer cicle al càrrec de coordinador d’estudis contemplat a
l’article 105 dels Estatuts de la UAB, als únics efectes del procediment d’acreditació del professorat titular
d’universitat previst a la Disposició Addicional Primera del Real Decret 1312/2007, de 5 d’octubre, pel qual
s’estableix l’acreditació nacional per a l’accés als cossos docents universitaris.
SEGON.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d’aquests acords.
TERCER.- Comunicar els presents acords a la Secretària General.

I.4. Comissió de Reclamacions
Acord 01/2011 de 14 de juny, pel qual es desestima la reclamació presentada per una candidata contra la
proposta de la comissió avaluadora que jutjà el concurs d'una plaça de Professor Titular d'Universitat amb
destinació al Departament de Geologia, de referència B1/125.
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I.5. Resolucions del Rectorat
Resolució de la rectora, de 28 de juny de 2011, per la qual es designa el doctor Carles Jaime Cardiel,
vicerector de Projectes Estratègics i de Planificació, rector suplent durant el període comprès entre el 5 i el 8 de
juliol de 2011, ambdós inclosos.
II. Nomenaments i cessaments
II.1. Facultats i Escoles
Nomenaments
Resolució de la rectora, de 2 de juny de 2011, per la qual es nomena el senyor Miguel Antonio Mújica Mota
sotscoordinador d’estudis de Gestió Aeronàutica de l’Escola d’Enginyeria.
Resolució de la rectora, de 20 de juny de 2011, per la qual nomena el senyor Eduard José Cunilleras
sotscoordinador d’estudis de la Llicenciatura de Veterinària i coordinador docent de l’Hospital Clínic de la
Facultat de Veterinària.
Resolució de la rectora, de 30 de juny de 2011, per la qual nomena el senyor Sebastià Giralt Soler
coordinador de la Llicenciatura de Filologia Clàssica i coordinador d’Estudis de Grau en Estudis Clàssics de la
Facultat de Filosofia i Lletres.
Resolució de la rectora, de 30 de juny de 2011, per la qual nomena la senyora M. José Milán Sendra
vicedegana d’Economia Serveis i Infraestructures i coordinadora de Biblioteca de la Facultat de Veterinària.
Cessaments
Resolució de la rectora, de 2 de juny de 2011, per la qual la senyora Mercedes Elizabeth Narciso Farias
cessa com a sotscoordinadora d’estudis de Gestió Aeronàutica de l’Escola d’Enginyeria.
Resolució de la rectora, de 30 de juny de 2011, per la qual el senyor Jordi Alberola Domingo cessa com a
vicegdegà d’Economia, Serveis i Infraestructures i coordinador de Biblioteca de la Facultat de Veterinària.
II.2. Departaments
Nomenaments
Resolució de la rectora, de 2 de juny de 2011, per la qual nomena la senyora Caterina Calsamiglia Costa
coordinadora de Tercer Cicle del Departament d’Economia i d’Història Econòmica.
Resolució de la rectora, de 15 de juny de 2011, per la qual nomena la senyora Inés María de Torres
Ramírez secretària del Departament de Ciències Morfològiques.
Resolució de la rectora, de 15 de juny de 2011, per la qual nomena el senyor Enrique Lerma Puertas
director del Departament de Ciències Morfològiques.
Resolució de la rectora, de 15 de juny de 2011, per la qual nomena la senyora Montserrat Solsona Pairó
coordinadora de Tercer Cicle del Departament de Geografia.
Resolució de la rectora, de 15 de juny de 2011, per la qual nomena el senyor Joan Carles Llurdes Coit
coordinador del Departament de Geografia.
Resolució de la rectora, de 15 de juny de 2011, per la qual nomena el senyor Albert Pelachs Mañosa
secretari del Departament de Geografia.
Resolució de la rectora, de 15 de juny de 2011, per la qual nomena el senyor Antoni Durà Guimerà
director del Departament de Geografia.
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Resolució de la rectora, de 15 de juny de 2011, per la qual nomena el senyor Antonio Bulbena Vilarrasa
director del Departament de Psiquiatria i de Medicina Legal.
Resolució de la rectora, de 30 de juny de 2011, per la qual nomena el senyor Jordi Alberola Domingo
director del Departament de Farmacologia, de Terapèutica i de Toxicologia.
Cessaments
Resolució de la rectora, de 2 de juny de 2011, per la qual el senyor Pedro Fatjó Gómez cessa com a
coordinador de Tercer Cicle del Departament d’Economia i d’Història Econòmica.
Resolució de la rectora, de 15 de juny de 2011, per la qual el senyor Josep Maria Corominas Torres cessa
com a secretari del Departament de Ciències Morfològiques.
Resolució de la rectora, de 15 de juny de 2011, per la qual el senyor Antonio Miguel Solana Solana cessa
com a coordinador de Tercer Cicle del Departament de Geografia.
Resolució de la rectora, de 15 de juny de 2011, per la qual el senyor Alfonso Rodríguez Baeza cessa com a
director del Departament de Ciències Morfològiques.
Resolució de la rectora, de 15 de juny de 2011, per la qual el senyor Juan Antonio Módenes Cabrerizo
cessa com a coordinador del Departament de Geografia.
Resolució de la rectora, de 15 de juny de 2011, per la qual el senyor Joan Manuel Soriano López cessa
com a secretari del Departament de Geografia.
Resolució de la rectora, de 15 de juny de 2011, per la qual el senyor Antoni Francisco Tulla Pujol cessa
com a director del Departament de Geografia.
Resolució de la rectora, de 15 de juny de 2011, per la qual el senyor Adolf Tobeña Pallarés cessa com a
director del Departament de Psiquiatria i de Medicina Legal.
Resolució de la rectora, de 30 de juny de 2011, per la qual el senyor Fernando de Mora Pérez cessa com a
director del Departament de Farmacologia, de Terapèutica i de Toxicologia.
II.3. Institucionals
Nomenaments
Resolució de la rectora, de 18 de març de 2011, per la qual nomena el senyor Manuel Antonio López Béjar
vocal de la Universitat Autònoma de Barcelona al Comitè de Direcció de l’Institut d’Investigació Sanitària
Hospital del Mar.
Resolució de la rectora, de 10 de juny de 2011, per la qual nomena el senyor Manuel Antonio López Béjar
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Comissió Mixta de la Càtedra de Medicina
Transfusional i Teràpia Cel·lular i Tissular de La Fundació Doctor Robert.
Resolució de la rectora, de 21 de juny de 2011, per la qual nomena la senyora Maria José Vera Gil
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Comissió Tècnica de Responsables de Formació de
l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC).
Resolució de la rectora, de 23 de juny de 2011, per la qual renova el senyor Francesc Gòdia Casablancas
en el càrrec de patró de la Fundació Privada Parc de Recerca UAB.
Cessaments
Resolució de la rectora, de 17 de març de 2011, per la qual el senyor Francesc Gòdia Casablancas cessa
com a vocal de la Universitat Autònoma de Barcelona al Comitè de Direcció de l’Institut d’Investigació Sanitària
Hospital del Mar.
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Resolució de la rectora, de 10 de juny de 2011, per la qual el senyor Francesc Gòdia Casablancas cessa
com a representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Comissió Mixta de la Càtedra de Medicina
Transfusional i Teràpia Cel·lular i Tissular de la Fundació Doctor Robert.
Resolució de la rectora, de 21 de juny de 2011, per la qual la senyora Judith Panadès Martí cessa com a
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Comissió Tècnica de Responsables de Formació de
l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC).
III. Convenis
III.1. Marcs de col·laboració
Conveni de 12 d’abril de 2011, entre la UAB i International Business Machines, S.A. (IBM, S.A.), per a
l’establiment d’un marc d’actuació per a la col·laboració entre la Universitat i IBM en el desenvolupament
d’activitats d’interès mutu per ambdues parts.
III.2. Específics
Conveni de 23 de febrer de 2011, entre la UAB i la German Sport University Cologne (Colònia, Alemanya),
per a la impartició d'un mòdul de docència en el màster of Arts in Olympic Studies, durant el període acadèmic
2010-2012.
Conveni d’1 de setembre de 2010, entre la UAB i la Fundació Doctor Robert, per a la realització del
Transfusion Medicine, Cellular and Tissue Therapies (TRANSMED).
Conveni de 24 de febrer de 2011, entre la UAB, l’Institut Français d'Archélogie Orientale (IFAO), l’Institut
d'Estudis del Pròxim Orient Antic (IEPOA) i Zulema Barahona Mendieta, pel qual es regula la relació entre
l'IEPOA, l'IFAO i Zulema Barahona en relació a l'estada d'aquesta última a les dependències de l'IFAO (El Caire,
Egipte).
Conveni de 29 de març de 2011, entre la UAB i el Consorci del Museu Comarcal del Montsià, per
desenvolupar objectius i iniciatives conjuntes per promoure la recerca, desenvolupar programes de difusió i de
documentació i aprofundir en el coneixement i conservació del jaciments arqueològics de l'època alt medieval.
Addenda de 8 d’abril de 2011, entre la UAB i la Fundació Ausiàs March, per a la renovació del Conveni Marc
signat en data 03/05/04 (Reg. 1502,1) per a la promoció d'activitats culturals de caràcter acadèmic (sisena
renovació).
Conveni de 14 d’abril de 2011, entre la UAB i la Fundação João Pinheiro (Governo de Minas Gerais - Brasil),
per promoure la cooperació entre ambdues institucions en camps d’interès mutu amb l’objectiu d’enfortir els
programes educatius, d’investigació i extensió.
Conveni de 14 d’abril de 2011, entre la UAB i l’Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT), per a la
Celebració del IX Concurs Student d'Estadística Aplicada.
Conveni de 20 d’abril de 2011, entre la UAB, la Universidad de Lima, la Universidad Iberoamericana de
Ciudad de México, La Universidad Jesuita de Guadalajara (ITESO) i la Pontificía Universidad Javeriana, per a la
formació de Doctors en Comunicació.
Conveni de 30 d’abril de 2011, entre la UAB i la Fundación ICO, per a l’elaboració de l’”Anurio de la
Competencia 2010”.
Conveni de 10 de maig de 2011, entre la UAB i el Col·legi oficial de Veterinaris de les Illes Balears, per fer
extensius els serveis de la Biblioteca de Vetarinària de la UAB als membres del COVIB.
Conveni de 24 de maig de 2011, entre la UAB i la Conferencia de Rectores de las Universidades de Quebec
(CREPUQ), per establir el programa d’intercanvi d’estudiants entre la CREPUQ i la UAB.
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Conveni d’1 de juny de 2011, entre la UAB i la Fundació Autònoma Solidària (FAS), per establir un consorci
de col·laboració per a la realització del projecte " Desarrollo e Implementación de una Aplicación y Método de
Apoyo para Tomar Apuntes y Notas en tiempo real sobre discursos orales, para personas con discapacidad en
situación de dependencia " (DIAMATAN).
Conveni de 9 de juny de 2011, entre la UAB, el Centro de Estudios Olímpicos de la UAB i la Universidad
Olímpica Internacional Rusa (RIOU - Russian International Olympic University), per establir les bases de
col·laboració per potenciar l’estudi, difusió i documentació de temes relacionats amb el Movimiento Olímpico
Internacional i activitats de cooperació que redundin en benefici mutu i contribueixin a l’èxit de la celebració
dels Jocs Olímpics de 2014.
IV. Convocatòries i resolucions de places
IV.1. Personal docent i investigador
Resolucions
Resolució de la rectora, d’11 de maig de 2011, per la qual es nomena la senoyra Carmen Ruiz Bueno
professora titular d’universitat (DOGC núm. 5910, de 30 de juny de 2011).
Resolució de la rectora, de 13 de maig de 2011, per la qual nomena el senyor Jordi Estévez Escalera
catedràtic d’universitat (BOE núm. 143, de 16 de juny de 2011).
Resolució de la rectora, de 16 de maig de 2011, per la qual es nomena la senyora Maria Teresa de los
Reyes Pla Soler catedràtica d'universitat (DOGC núm. 5893, de 3 de juny de 2011).
Resolució de la rectora, de 17 de maig de 2011, per la qual es nomena el senyor Antonio Martin Artiles
catedràtic d'universitat (DOGC núm. 5893, de 3 de juny de 2011).
Resolució de la rectora, de 17 de maig de 2011, per la qual es nomena el senyor Ferran Morell Brotad
catedràtic d'universitat (DOGC núm. 5893, de 3 de juny de 2011).
Resolució de la rectora, de 23 de maig de 2011, per la qual es nomenen les senyores Mònica Feixas
Condom i Maria Jesús Palomo Peiró professores titulars d’universitat (BOE núm. 143, de 16 de juny de 2011).
Resolució de la rectora, de 23 de maig de 2011, per la qual nomena la senyora María Carmen Martínez
Gómez catedràtica d’universitat i el senyor Jordi Planas Coll catedràtic d’universitat (BOE núm. 143, de 16 de
juny de 2011).
Resolució de la rectora de 25 de maig de 2011, per la qual es nomenen les senyores Maria Dolores
Fondevila Palau i Maria dels Àngels Gonzàlez Lafont catedràtiques d’universitat, i els senyors Jesús Ruberte
París i Jacinto Ventura Queija catedràtics d’universitat (BOE núm. 143, de 16 de juny de 2011).
Resolució de la rectora, de 27 de maig de 2011, per la qual nomena la senyora Maria Teresa Colomer
Martínez catedràtica d’universitat i el senyor Francesc Xavier Espadaler Gelabert catedràtic d’universitat (DOGC
núm. 5910, de 30 de juny de 2011).
Resolució de la rectora, de 30 de maig de 2011, per la qual nomena el senyor Josep Vendrell Roca
catedràtic d’universitat (DOGC núm. 5910, de 30 de juny de 2011).
Resolució de la rectora, de 31 de maig de 20911, per la qual nomena les senyores Maria Victòria Clos
Guillen i Anna Pilar Puigdemont Rodríguez catedràtiques d’universitat (DOGC núm. 5910, de 30 de juny de
2011).
CORRECCIÓ d’ERRADA a la Resolució d’11 de maig de 2011, per la qual es nomenen catedràtics
d’universitat (DOGC núm. 5910, de 30 de juny de 2011).
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IV.2. Personal d’administració i serveis
Convocatòries
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, d’1 de juny de 2011, per la qual es
fa pública la convocatòria d’una plaça de tècnic/a especialista amb destinació al Servei de Granges i Camps
Experimentals, Administració de Veterinària.
Resolucions
Resolució del gerent, de 13 de maig de 2011, per la qual deixa sense efectes la comissió de serveis del
senyor Ernest Verdura Milian.
Resolució del gerent, de 26 de maig de 2011, per la qual destina, amb caràcter provisional, la senyora
Isarte Normahomed a l’Oficina de Medi Ambient.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, d’1 de juny de 2011, per la qual es
resol la convocatòria interna per cobrir la plaça de tècnic/a especialista, amb destinació al Servei de Granges i
Camps Experimentals de l’Administració de Centre de Veterinària i es declara la plaça deserta.
Resolució del gerent, de 14 de juny de 2011, per la qual encarrega, amb caràcter provisional, les funcions i
les responsabilitats de cap de grup de vigilància, al senyor Julián Cañadas de la Paz.
Resolució del gerent, de 15 de juny de 2011, per la qual destina, amb caràcter provisional, la senyora
Susana Bosch Felip, per tal de desenvolupar les funcions de gestora departamental del Departament de Ciència
Política i Dret Públic.
Resolució del gerent, de 20 de juny de 2011, per la qual adscriu en comissió de serveis a la senyora Silvia
Fernández Megino, per ocupar la plaça de Gestora de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis.
Resolució del gerent, de 22 de juny de 2011, per la qual autoritza les permutes entre el senyor Marc
Puigcerver Hieronimi, el senyor Jaume Ques Fariñas i la senyora María Jesús Álvarez Asensio.
Resolució del gerent, de 23 de juny de 2011, per la qual destina, amb caràcter definitiu, la senyora Anna
M. Cucurella Mostajo a la Unitat Docent de Sant Pau.
Resolució del gerent, de 30 de juny de 2011, per la qual adscriu en comissió de serveis a la senyora Rosa
Sansa Sobrino, per ocupar la plaça de funcionària de l’escala administrativa al Departament d’Economia de
l’Empresa.
V. Disposicions d’interès per a la UAB
V.1. Estatals
Reial Decret 652/2011, del Ministerio de Ciencia e Innovación, de 9 de maig de 2011, pel qual es
modifica el Reial Decret 2093/2008, de 19 de desembre, pel qual es regulen els centres tecnològics i els centres
de suport a la innovació tecnològica d’àmbit estatal i es crea el registre d’aquests centres (BOE núm. 132, de 3
de juny 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 (BOE núm. 131, de 2 de juny de 2011).
Resolució de la Secretaría de Estado para la Función Pública, de 20 de maig de 2011, per la qual es
publica l’Acord del Consejo de Ministros, de 28 de gener de 2011, pel qual s’aprova el I Plan de Igualdad entre
mujeres y hombres a l’Administración General del Estado y en sus Organismos Públicos (BOE núm. 130, d’1 de
juny de 2011).
Llei 14/2011, d’1 de juny de 2011, de la ciència, la tecnologia y la innovació (BOE núm. 131, de 2 de juny
de 2011).
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Reial Decret 772/2011, de la Jefatura del Estado, de 3 de juny de 2011, pel qual es modifica el
reglament general sobre procediment per a la imposició de sancions per infraccions d’ordre social i per als
expedients liquidatoris de quotes de la Seguretat Social, aprovat pel Reial Decret 928/1998, de 14 de maig
(BOE núm. 147, de 21 de juny de 2011).
Reial Decret 775/2011, del Ministerio de la Presidencia, de 3 de juny de 2011, pel qual s’aprova el
reglament de la Llei 34/2006, de 30 d’octubre, sobre l’accés a les professions d’advocat i procurador dels
tribunals (BOE núm. 143, de 16 de juny de 2011).
Reial Decret-llei 7/2011, de la Jefatura del Estado, de 10 de juny de 2011, sobre mesures urgents per a
la reforma de la negociació col·lectiva (BOE núm. 139, d’11 de juny de 2011).
Llei 3/2011, de 8 de juny de 2011, de modificació de la Llei 19/2010, del 7 de juny de regulació de l’impost
sobre successions i donacions (BOE núm. 151, de 25 de juny de 2011).
Llei 4/2011, de 8 de juny de 2011, de modificació de la Llei 30/2010, de 3 d’agost, de vegueries (BOE núm.
151, de 15 de juny de 2011).
Correcció d’errades del Reial Decret-Llei 7/2011, de la Jefatura del Estado, de 10 de juny de 2011,
de mesures urgents per a la reforma de la negociació col·lectiva (BOE núm. 147, de 21 de juny de 2011).
Reial Decret 801/2011, del Ministerio de Trabajo e Inmigración, de 10 de juny de 2011, pel qual
s’aprova el reglament dels procediments de regulació de l’ocupació i d’actuació administrativa en matèria de
trasllats col·lectius (BOE núm. 141, de 14 de juny de 2011).
Ordre CUL/1801/2011, del Ministerio de Cultura, de 14 de juny de 2011, per la qual es convoquen els
ajuts en règim de concurrència competitiva per a projectes arqueològics a l’exterior corresponents a l’any 2011
(BOE núm. 155, de 30 de juny de 2011).
Resolució de la Secretaría del Estado para la Unión Europea, de 22 de juny de 2011, per la qual es
publica la segona convocatòria per a la concessió de subvencions corresponents a l’any 2011, per a la
celebració d’accions de comunicació i activitats divulgatives (BOE núm. 155, de 30 de juny de 2011).
Resolució del Congreso de los Diputados, de 22 de juny de 2011, per la qual s’ordena la publicació de
l’Acord de convalidació del Reial Decret-Llei 7/2011., de 10 de juny, de mesures urgents per a la millora de la
negociació colectiva (BOE núm. 155, de 30 de juny de 2011).
Resolució de la Secretaría General de Universidades, de 24 de juny de 2011, per la qual s’amplia el
termini per a la resolució de les sol·licituds d’avaluació de l’activitat investigadora presentades a la convocatòria
de 2010 (BOE núm. 153, de 28 de juny de 2011).
Ordre CIN/1795/2011, del Ministerio de Ciencia e Innovación, de 28 de juny de 2011, per la qual es
regulen els requisits d’autorització a organismes d’investigació per subscriure convenis d’acollida amb
investigadors estrangers i les normes d’elaboració, actualització i publicació del llistat dels organismes
d’investigació autoritzats (BOE núm. 155, de 30 de juny de 2011).
V.2. Autonòmiques
Resolució ECO/1358/2011, del Departament d’Economia i Coneixement, de 17 de maig de 2011, pel
qual es fa públic el calendari de la preinscripció i la matrícula universitàries per al curs acadèmic 2011-2012 de
les universitats públiques de Catalunya i de la Universitat de Vic (DOGC núm. 5893, de 3 de juny de 2011).
Ordre ECO/95/2011, del Departament d’Economia i Coneixement, de 25 de maig de 2011, per la qual
es dicten les normes per elaborar els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2012 (DOGC núm.
5891, d’1 de juny de 2011).
Resolució ECO/1422/2011, del Departament d’Economia i Coneixement, d’1 de juny de 2011, pel
qual s’aproven les bases reguladores i s’obre la convocatòria d’ajuts per a tesis doctorals en català (TDCAT-DGR
2011) (DOGC núm. 5899, de 14 de juny de 2011).
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Ordre ECO/119/2011, del Departament d’Economia i Coneixement, de 7 de juny de 2011, per la qual
s'implanta l'estudi universitari oficial de grau en medicina, de caràcter interuniversitari, a la Universitat Pompeu
Fabra i a la Universitat Autònoma de Barcelona (DOGC núm. 5902, de 17 de juny de 2011).
Llei 4/2011, del Departament de la Presidència, de 8 de juny de 2011, de modificació de la Llei
30/2010, del 3 d’agost, de vegueries (DOGC núm. 5900, de 15 de juny de 2011).
Ordre ECO/118/2011, del Departament d’Economia i Coneixement, de 9 de juny de 2011, per la qual
s’aproven els models d’autoliquidació 650, 652 i 653 de l’impost sobre successions i donacions (DOGC núm.
5901, de 16 de juny de 2011).
Resolució ECO/1515/2011, del Departament d’Economia i Coneixement, de 10 de juny de 2011, per
la qual s’amplia l’import global destinat a la convocatòria d’ajuts a l’edició i a la difusió de llibres de text,
manuals universitaris, llibres cientificotècnics o de referència, en suport paper o electrònic, escrits o traduïts en
llengua catalana (DILL 2011), i es modifiquen alguns termes de la convocatòria (DOGC núm. 5906, de 23 de
juny de 2011)
ANUNCI del Vicerector de Política Econòmica i d’Organització, de 14 de juny de 2011, pel qual es fa
pública la licitació per procediment obert del contracte número Consu-10/2011, del servei d'assegurança
d'accidents, d'assistència en viatge i de despeses mèdiques per als estudiants (DOGC núm. 5908, de 28 de juny
de 2011).
EDICTE de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, de 16 de juny de 2011,
de notificació dels acords d'avaluació de l'activitat investigadora del personal docent i investigador funcionari i
contractat de les universitats públiques catalanes (DOGC núm. 5902, de 17 de juny de 2011).
QÜESTIÓ D'INCONSTITUCIONALITAT número 1320-2011, en relació amb l'article 26.a) de la Llei 8/2006,
de 5 de juliol, del Parlament català, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal
al servei de les administracions públiques de Catalunya, en relació amb l'article 48.1.h) de la Llei 7/2007, de 12
d'abril, per la qual s'aprova l'Estatut bàsic de l'empleat públic, per possible vulneració dels articles 9.2 i 14 de la
Constitució (DOGC núm. 5908, de 28 de juny de 2011).
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