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I. Disposicions generals i acords
I.1. Comissions del Consell Social
I.1.1. Comissió Acadèmica
Acord 18/2011, de 12 de juliol de 2011, 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 continuïtat dels estudis per al curs acadèmic 2011-2012 de l'alumna que consta
en el document CA 8/07-2011, a la qual li és d'aplicació la Normativa de permanència aprovada pel Consell
Social el 16 de juliol de 2004.
2) Informar favorablement la concessió de la sol·licitud de convocatòria de gràcia presentada per l'alumne que
consta en el document CA 8/07-2011 que s'annexa a l'acta per a que es matriculi en el curs 2011/2012 de
l'assignatura que es fa constar en el document CA 8/07-2011, per a la que s'ha esgotat el nombre màxim de
convocatòries (a l'esmentada sol·licitud li és d'aplicació la Normativa de permanència aprovada pel Consell
Social el 16 de juliol de 2004). L'alumne s'haurà d'acollir a la tutoria prevista per a la impartició d'aquesta
assignatura en el curs 2011-2012 i s'haurà de responsabilitzar per assolir els coneixements necessaris.

I.1.2. Comissió Econòmica
Acord 27/2011, de 8 de juliol de 2011, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Tarifes dels laboratoris de prestació de serveis per a l'any 2011.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Vista la proposta presentada per l'adjunta al vicerector d'Investigació i Projectes Estratègics per a Estructures
Transversals de Recerca, en relació a l'aprovació, si escau, de les tarifes dels laboratoris de prestació de
serveis.
Atès l'article 89, apartat i, de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'Universitats de Catalunya.
Atès l'article 28.3 apartat c, 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 tarifes per a l'any 2011 dels laboratoris de prestació de serveis següents:
a) Servei d'Anàlisi de Fàrmacs, d'acord amb el que consta al document CE 17/07-2011.
b) Servei d'Anàlisis i Aplicacions Microbiològiques, d'acord amb el que consta al document CE 18/07-2011.
c) Servei d'Endocrinologia i de Radioimmunoanàlisi, d'acord amb el que consta al document CE 19/07-2011.
d) Servei d'Hematologia Clínica Veterinària, d'acord amb el que consta al document CE 20/07-2011.
e) Servei de Bioquímica Clínica Veterinària, d'acord amb el que consta al document CE 21/07-2011.
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f) Servei de Datació per Triti i Carboni 14, d'acord amb el que consta al document CE 22/07-2011.
g) Servei de Diagnòstic Patològic de Peixos, d'acord amb el que consta al document CE 23/07-2011.
h) Servei de Diagnòstic de Patologia Veterinària, d'acord amb el que consta al document CE 24/07-2011.
i) Servei de Documentació d'Història Local de Catalunya, d'acord amb el que consta al document CE 25/072011.
j) Servei de Proteòmica i de Bioinformàtica, d'acord amb el que consta en el document CE 26/07-2011.
k) Servei de Genòmica, d'acord amb el que consta al document CE 27/07-2011.
l) Servei Veterinari de Genètica Molecular (SVGM), d'acord amb el que consta al document CE 28/07-2011.
m)Servei de Nutrició i Benestar Animal (SNIBA), d'acord amb el que consta al document CE 29/07-2011.
n) Laboratori de Tecnologies per a la Traducció Audiovisual, d'acord amb el que consta al document CE
30/07-2011.
o) Laboratori de Nivell de Bioseguretat, d'acord amb el que consta al document CE 31/07-2011.
p) Servei Veterinari de Bacteriologia i Micologia, d'acord amb el que consta al document CE 32/07-2011.
q) Laboratori d'Anàlisi d'Isòtops Estables, d'acord amb el que consta al document CE 33/07-2011.
r) Laboratori de Simulació de Dinàmiques Sociohistòriques, d'acord amb el que consta al document CE 34/072011.
2) Comunicar aquest acord a l'adjunta al vicerector d'Investigació i Projectes Estratègics per a Estructures
Transversals de Recerca, per tal que es duguin a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu.

Acord 28/2011, de 8 de juliol de 2011, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Acord del Claustre de 16 de desembre de 2010 sobre el preu del serveis de suport a 'aprenentatge per al curs
acadèmic 2011-2012 pel que fa al personal investigador en formació.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Vist l'acord núm. 17/2010 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el 20 de maig, pel qual
s'acorda el preu dels serveis de suport a l'aprenentatge per al curs 2010-2011, per un import de 40 euros.
Vist l'acord núm. 28/2011 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social, pel qual s'aprova el següent: En
relació a la recomanació aprovada pel Claustre de la UAB reunit el dia 16 de desembre de 2010 en la que 'El
Claustre insta el Consell de Govern i el Consell Social per tal que, si escau, adoptin els acords o normes
pertinents, de conformitat amb la legalitat vigent, per assumir el cost del preu de 40€ en concepte de serveis
específics i suport a l'aprenentatge al personal investigador en formació', la Comissió Econòmica del Consell
Social se'n dóna per assabentada i resta a l'espera, per a l'exercici de les seves competències, del que en el seu
dia informi la Comissió d'Economia i Organització delegada del Consell de Govern de la UAB.
Vist l'acord núm. 10/2011 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el 17 de març, pel qual
s'aprova el preu del servei de suport a l'aprenentatge per al curs acadèmic 2011-2012 per un import de 70
euros.
Vist l'acord núm. 11/2011 pres per la Comissió d'Economia i Organització del Consell de Govern de la UAB
reunida el 30 de març, pel qual s'acorda informar favorablement la proposta per la qual el Claustre insta el
Consell de Govern i el Consell Social per tal que, si escau, adoptin els acords o normes pertinents, de
conformitat amb la legalitat vigent, per assumir el cost del preu en concepte de serveis específics i suport a
l'aprenentatge al personal investigador en formació aplicable al curs acadèmic 2011-2012.
Vist l'acord núm. 18/2011 pres per la Comissió d'Investigació del Consell de Govern de la UAB reunida el 17 de
maig, pel qual s'acorda informar favorablement la proposta número 8 de l'Acord del Claustre, 6/2010, de 16 de
desembre, en virtut del qual el Claustre insta al Consell de Govern i al Consell Social per tal que, si escau,
adoptin els acords o normes pertinents, de conformitat amb la legalitat vigent, per assumir el cost del preu en
concepte de serveis específics i suport a l'aprenentatge al personal investigador en formació aplicable al curs
acadèmic 2011-2012.
Atès l'article 89 apartat i, de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'Universitats de Catalunya.
Atès l'article 28.3 apartat c, del Reglament d'Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Per tot això, a la vista de les consideracions exposades
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S'ACORDA:
1) Resoldre favorablement la proposta número 8 de l'Acord del Claustre 6/2010, de 16 de desembre, en el
sentit que la UAB assumeixi el cost del preu en concepte de serveis específics i de suport a l'aprenentatge al
personal investigador en formació aplicable al curs 2011-2012.
2) Comunicar aquest acord al gerent i al vicegerent d'Ordenació Acadèmica perquè duguin a terme les gestions
que corresponguin.

Acord 29/2011, de 8 de juliol de 2011, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Preus dels estudis propis de la Universitat Autònoma de Barcelona i de l'adequació del decret de preus dels
serveis acadèmics universitaris a determinats estudis de la Universitat Autònoma de Barcelona per al curs
acadèmic 2011-2012
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Vista la proposta presentada pel vicegerent d'Ordenació Acadèmica de la UAB en relació a l'aprovació, si escau,
dels preus dels estudis propis de la UAB i de l'adequació del decret de preus dels serveis acadèmics
universitaris a determinats estudis de la Universitat Autònoma de Barcelona per al curs acadèmic 2011-2012.
Vist l'acord núm 9/2011 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social de 17 de mar?de 2011, pel qual
s'acorda aprovar el preu del servei de suport de gestió acadèmica a titulacions oficials ofertes per escoles
adscrites a la UAB per al curs acadèmic 2011-2012 per un import de 156,48 euros.
Vist l'acord núm. 10/2011 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social de 17 de març de 2011, pel qual
s'acorda aprovar el preu del servei de suport a l'aprenentatge per al curs acadèmic 2011-2012 per un import de
70 euros.
Vist l'acord núm. 28/2011 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el 8 de juliol, pel qual
s'acorda resoldre favorablement la proposta número 8 de l'Acord del Claustre 6/2010, de 16 de desembre, en el
sentit que la UAB assumeixi el cost del preu en concepte de serveis específics i de suport a l'aprenentatge al
personal investigador en formació aplicable al curs 2011-2012.
Atès l'informe presentat sobre el projecte de decret pel qual es fixen els preus per a la presentació de serveis
acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya, a la Junta Plenària
del Consell Interuniversitari de Catalunya en sessió de 30 de juny de 2011.
Atès l'article 89 apartat i, de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'Universitats de Catalunya.
Atès l'article 28.3 apartat c, del Reglament d'Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Per tot això, a la vista de les consideracions exposades
S'ACORDA:
Aprovar els preus dels estudis propis de la Universitat Autònoma de Barcelona i de l'adequació del decret de
preus dels serveis acadèmics universitaris a determinats estudis de la Universitat Autònoma de Barcelona per al
curs acadèmic 2011-2012, d'acord amb el que consta al document CE 35/07-2011.

Acord 30/2011, de 8 de juliol de 2011, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Aplicació de la instrucció de consolidació de comptes anuals de les universitats públiques catalanes per a la
elaboració dels comptes anuals consolidats de la UAB.
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Vist que anualment es procedeix a la elaboració de l'informe dels comptes anuals agregats de la UAB, els quals
es presenten a la Comissió Econòmica del Consell Social i al Ple per a la seva informació.
Vist que l'informe de comptes anuals agregats de la UAB, elaborat per l'empresa d'auditoria externa, s'ha
vingut realitzant en base a l'acordat per la Comissió Econòmica pel que fa als criteris de determinació del
percentatges de participació de la UAB en les entitats del grup, el perímetre d'entitats a agregar i els mètodes
d'agregació.
Atesa la instrucció de consolidació de comptes anuals de les universitats públiques catalanes elaborada per la
Generalitat de Catalunya, d'aplicació als comptes de l'exercici 2010 i següents, per la qual cal procedir a revisar
l'adequació dels criteris i mètodes que es venien aplicant per a la consolidació dels comptes anuals de la UAB.
Per tot això, a la vista de les consideracions exposades
S'ACORDA:
A) Aplicar, per a la elaboració dels comptes anuals consolidats de la UAB de l'any 2010 i següents, la instrucció
de consolidació de comptes anuals de les universitats públiques catalanes de la Generalitat de Catalunya,
d'acord amb el que s'exposa a continuació:
1) Les entitats i societats que tenen lligams amb la universitat i que són objecte de consolidació poden tenir
formes jurídiques diferents, com per exemple:
- Fundacions
- Societats anònimes
- Societats limitades
- Consorcis
- Agrupacions d'interès econòmic
- Associacions
2) Incloure en el perímetre de consolidació els tipus d'entitats següents segons el criteri de participació:
- Entitats dependents: quan el percentatge de participants o vots en el patronat o òrgan de govern de
l'entitat és superior al 50 % (entitats no mercantils), o quan la universitat ha aportat més de la meitat
del capital social de l'entitat dependent (entitat mercantil).
- Entitats multigrup: és el cas de les empreses participades per un grup de societats i gestionades
conjuntament amb tercers, sense que cap dels propietaris hi tingui una posició de domini. En l'àmbit
universitari, aquest tipus de societat sol coincidir amb entitats que renen la forma jurídica de consorci.
- Entitats associades: quan elpercentatge de participants o vots en el patronat o òrgan de govern de
l'entitat és superior al 20 % (entitats no mercantils), o quan la universitat ha aportat més del 20 % del
capital social de l'entitat dependent (entitat mercantil).
3) Aplicar els mètodes de consolidació següents:
- Integració global per a les entitats dependents.
- Integració proporcional per a les entitats multigrup.
- Posada en equivalència per a les entitats associades i les dependents que no consolidin mitjançant el
mètode d'integració global en base al previst en els casos a, b, c, d i e de l'apartat 5.1 de la instrucció de
consolidació.
B) En la memòria explicativa de l'informe de comptes anuals consolidats de la UAB, fer constar a títol informatiu
la relació d'entitats (mercantils i no mercantils) que tot i que no s'inclouen en el perímetre de consolidació, sí
que figuren en els comptes anuals de la UAB com a inversions financeres permanents.
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Acord 31/2011, de 8 de juliol de 2011, de la Comissió Econòmica del Consell Social
Contractes formalitzats en el quart trimestre de 2010 i primer trimestre de l'exercici 2011.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Atès l'article 89 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'Universitats de Catalunya.
Atès l'article 184 dels Estatuts de la UAB.
Atès l'article 28.3, apartat j del Reglament d'Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Vista la relació de contractes formalitzats en el quart trimestre de 2010 i primer trimestre de l'exercici 2011, la
qual ha estat facilitada per la Unitat de Contractació Administrativa de la UAB.
Per tot això, a la vista de les consideracions exposades, la Comissió Econòmica del Consell Social
ACORDA:
Donar-se per assabentada de la relació de contractes formalitzats per la UAB en el quart trimestre de l'any
2010 i en el primer trimestre de l'any 2011.

I.2.3. Comissió Societat-Universitat
COMISSIÓ SOCIETAT-UNIVERSITAT 26-07-2011
Acord 9/2011, de 26 de juliol de 2011, de la Comissió Societat-Universitat del Consell Social
Col·laboració amb l'Associació d'Amics per a projectes inserits en l'àmbit Societat-Universitat.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Vist l'acord 28/2008 pres pel Ple del Consell Social de la UAB realitzat el 24 de juliol, pel qual s'acorda atorgar a
l'Associació d'Amics de la UAB un ajut econòmic de 25.000 euros per al projecte 'B-30 eix d'innovació de
Catalunya'.
Atès que, d'acord amb la política del Consell Social per al pagament dels ajuts econòmics, a l'any 2008 (inici del
projecte) es procedeix a pagar a l'Associació d'Amics de la UAB 15.000 euros en concepte del 60% de l'import
de l'ajut concedit i resten pendents de pagament 10.000 euros en concepte del 40% restant de l'ajut concedit,
a l'espera de la finalització del projecte.
Vist l'acord 6/2009 pres per la Comissió Societat-Universitat del Consell Social de la UAB realitzada el 4 de
desembre, que estableix el següent: En el context de l'endarreriment en la data de finalització de l'estudi
'Reconeixement industrial del corredor de l'A-7 i B-30 en el seu tram central' i del subseqüent diferiment en la
realització dels conceptes que el Consell Social va resoldre finançar segons l'acord 28/2008 aprovat en el Ple del
Consell Social de 24 de juliol, es resol mantenir en el pressupost 2010 del Consell Social la quantitat pendent
de pagament (40% de l'ajut econòmic), d'import 10.000 euros, a l'espera de la continuïtat del projecte. Així
mateix, s'entén que la quantitat pagada (60% de l'ajut econòmic), d'import 15.000 euros, és a compte dels
conceptes contemplats en l'esmentat acord 28/2008, una part des quals a data actual no s'han dut a terme i
respecte els que es resta a l'espera de la serva realització.
Atès el reenfocament del projecte "B-30 eix d'innovació de Catalunya", el qual, malgrat la continuïtat de
l'actuació, ha implicat que no es produeixin conceptes de despesa addicionals als 9.525,57 euros justificats a la
Comissió Societat-Universitat reunida el 4 de desembre de 2009, pel que, d'una banda, dels 15.000 euros
pagats a l'Associació (60% de l'ajut) resta pendent de justificar i acordar l'assignació de 5.474,43 euros i, d'una
altra banda, resta pendent acordar el projecte al que s'assignen els 10.000 euros pendents de pagament (40%
de l'ajut).

_____________________________________________________
6

BOUAB Núm. 87

Juliol i Agost del 2011

Vist l'acord núm. 10/2011 pres pel Ple del Consell Social de 24 de març, pel qual s'aprova el pressupost del
Consell Social de l'any 2011, en la línia 4 del capítol IV del qual està consignat un ajut de 10.000 euros a
l'Associació d'Amics de la UAB en virtut del pagament pendent identificat en l'acord núm. 6/2009 pres per la
Comissió Societat-Universitat realitzada el 4 de desembre.
Atesa la situació pressupostària de l'Associació d'Amics posada de manifest des de l'any 2009, la qual
restringeix de manera molt significativa la seva capacitat d'actuacions, i vista la conveniència del Consell Social
en donar-hi suport mitjançant la col'laboració en projectes ja realitzats i que es considerin d'interès comú, a
efectes de poder continuar comptant amb un potencial col'laborador, l'objectiu principal del qual és promoure
una relació activa i oberta entre la Universitat i la societat.
Atès l'interès del Consell Social en participar en el projecte La Universitat Opina que duu a terme l'Associació
d'Amics de la UAB i vistes les activitats del projecte La Universitat Opina realitzades els anys 2009 i 2010.
Vist l'article 30.1.a) i 30.2.b) del Reglament d'Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
a) Aprovar que els 10.000 euros pendents de pagament a l'Associació d'Amics de la UAB identificats en l'acord
6/2009 pres per la Comissió Societat-Universitat del Consell Social i previstos en la línia 4 del capítol IV del
pressupost del Consell Social de l'any 2011, es concedeixin en concepte de les despeses de realització de
les tres jornades dutes a terme per l'Associació d'Amics l'any 2010 i de la jornada La indústria a Catalunya
realitzada l'any 2009, totes elles organitzades en el marc del projecte La Universitat Opina, la justificació de les
quals ha de correspondre a despeses diferents a les d'estructura i funcionament de l'Associació.
b) Aprovar que la quantitat pendent de justificació dels 15.000 euros pagats a l'Associació d'Amics de la UAB en
virtut de l'acord 28/2008 pres pel Ple del Consell Social, identificada en l'acord 6/2009 pres per la Comissió
Societat-Universitat del Consell Social i d'import 5.474,43 euros, s'assigni a compte de les despeses de
realització de la jornada La indústria a Catalunya realitzada per l'Associació d'Amics de la UAB l'any 2009 en el
marc del projecte La Universitat Opina, la justificació de les quals ha de correspondre a despeses diferents a les
d'estructura i funcionament de l'Associació.
c) La possibilitat de col·laboració entre el Consell Social i l'Associació d'Amics pel que fa a l'any 2012 s'abordarà
i estudiarà en el marc d'elaboració del Pla anual d'actuacions del Programa Universitat-Societat del Consell
Social corresponent a l'any 2012.

Acord 10/2011, de 26 de juliol de 2011, de la Comissió Societat-Universitat del Consell Social
Premi Universitat-Societat de l'any 2011 que concedeix el Consell Social en el marc de la Festa anual de
l'Associació d'Amics de la UAB.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Vist l'article 30.2.b) del Reglament d'Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist l'acord núm. 12/2010, pres per la Comissió Societat-Universitat del Consell Social reunida el 16 de
novembre, pel qual s'aprova l'acord de col'laboració econòmica entre el Consell Social de la UAB i l'Associació
d'Amics de la Universitat Autònoma de Barcelona en concepte del Premi Universitat-Societat, en base al qual el
Consell Social, durant la vigència de l'acord, farà una aportació anual de 2.000 euros a compte de les despeses
del Premi Universitat-Societat.
Vist l'acord núm. 8/2011, pres pel Ple del Consell Social realitzat el 24 de març, pel qual s'aprova el pla anual
d'actuacions del Programa Universitat-Societat del Consell Social corresponent a l'any 2011, que inclou la
col·laboració del Consell Social amb el projecte Premi Universitat-Societat de l'Associació d'Amics de la UAB.
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Vist l'acord 10/2011, pres pel Ple del Consell Social realitzat el 24 de març, pel qual s'aprova el pressupost del
Consell Social per a l'exercici 2011, en el qual s'inclou una aportació econòmica d'import 2.000 euros per al
projecte Premi Universitat-Societat de l'Associació d'Amics de la UAB.
Atès que la Comissió Societat-Universitat del Consell Social aprova el candidat a ser guardonat amb el Premi
Universitat-Societat en base a la proposta de candidats que li tramet l'Associació d'Amics de la UAB, a les
propostes de candidats que aporten els membres de la Comissió, i als candidats tinguts en consideració per als
premis dels anys anteriors i que no han estat guardonats.
Vistes les propostes de candidat presentades pels membres de la Comissió Societat-Universitat del Consell
Social de la UAB.
Vista la relació de candidats proposada per l'Associació d'Amics de la UAB de cara al Premi de l'any 2011
segons l'acord pres per la seva Junta Executiva reunida el 16 de maig de 2011.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
a) Aprovar el candidat a ser guardonat amb el Premi Universitat-Societat que concedeix el Consell Social en el
marc de la Festa anual de l'Associació d'Amics de la UAB de l'any 2011, d'acord amb el següent ordre de
preferència:
Primer.- Sr. Josep Carreras
Segon.- Sr. Iñaki Gabilondo
Tercer.- Sra. Maria Teresa Ocaña
b) Comunicar al president de l'Associació d'Amics de la UAB el present acord a efectes que des de l'Associació
es puguin fer les gestions que corresponguin.

Acord 11/2011, de 26 de juliol de 2011, de la Comissió Societat-Universitat del Consell Social
Memòria d'activitats del Consell Social de la UAB per al període juliol 2010-juny 2011.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Atès que el Consell Social de la UAB elabora, amb caràcter anual, una memòria abreujada amb els trets més
rellevants de la seva activitat.
Atès que, com és habitual de cada any, la UAB incorpora en la seva memòria anual la memòria d'activitats del
Consell Social que s'aprova en la Comissió Societat-Universitat.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
a) Aprovar la memòria d'activitats del Consell Social de la UAB per al període juliol 2010-juny 2011, d'acord
amb el que consta en el document CSU 2/07-2011, que tot seguit es transcriu:
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b) Comunicar el present acord a la Secretària General i al Cap d'unitat d'Estudis de la UAB, a efectes de les
gestions que corresponguin en relació a la memòria de la UAB per al curs 2010-2011.

Acord 12/2011, de 26 de juliol de 2011, de la Comissió Societat-Universitat del Consell Social
Projecte Anàlisi del posicionament de la UAB en el seu entorn.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Vist l'article 30.1.b) del Reglament d'Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist l'acord núm. 8/2011, pres pel Ple del Consell Social realitzat el 24 de març, pel qual s'aprova el pla anual
d'actuacions del Programa Universitat-Societat del Consell Social corresponent a l'any 2011, el qual inclou com
a noves actuacions de l'any 2011, entre d'altres, la relativa a l'anàlisi sobre el posicionament de la UAB en el
seu entorn.
Vist l'acord 10/2011, pres pel Ple del Consell Social realitzat el 24 de març, pel qual s'aprova el pressupost del
Consell Social per a l'exercici 2011, el qual inclou una dotació de 130.000 euros (finançats amb romanent
acumulat d'exercicis anteriors del Consell Social) a distribuir entre diferents projectes, entre d'altres el relatiu a
l'anàlisi sobre el posicionament de la UAB en el seu entorn.
Vist l'acord 16/2011, pres pel Ple del Consell Social realitzat el 26 de maig, pel qual s'aprova que els 130.000
euros previstos en la línia 6 del capítol IV del pressupost del Consell Social de la UAB per a l'any 2011 es
distribueixin d'acord amb els següents imports i projectes, per al desenvolupament dels quals es comptarà amb
la col·laboració del Consell Social: 35.000 euros per al projecte 'Anàlisi sobre el posicionament de la UAB en el
seu entorn'; 45.000 euros per al projecte 'Alumni UAB'; 25.000 euros per al projecte 'Programa PIME-Innova'; i
25.000 euros per al projecte 'Programa UAB-Emprèn'.
Atès que, en el marc de desenvolupar el projecte sobre l'anàlisi del posicionament de la UAB en el seu entorn
s'ha acordat comptar amb la col·laboració del Consell Social i que, a aquests efectes, l'objectiu és fer-ho
mitjançant una Comissió de direcció política i una Comissió executiva per a la definició de les directrius i per al
seguiment de l'execució del projecte, estant composada cadascuna d'elles, almenys, per representants del
Consell Social i de la Universitat.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
a) Aprovar, per a la definició de les directrius i per al seguiment de l'execució del projecte sobre l'anàlisi del
posicionament de la UAB en el seu entorn, la creació d'una Comissió de direcció política i una Comissió
executiva, cadascuna de les quals estarà composada, almenys, pels representants del Consell Social de la UAB
que s'acordin en sessió plenària i pels representants que designi la Universitat Autònoma de Barcelona.
b) Sol·licitar que, una vegada establertes les funcions de la Comissió de direcció política i la comissió executiva
de forma coordinada amb la presidenta de la Comissió Societat-Universitat, aquestes siguin informades a la
Comissió Societat-Universitat del Consell Social.
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I.2 Consell de Govern
Acord 29/2011, 13 de juliol, del Consell de Govern
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.
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”.
Atès que la UAB ha hagut de prendre mesures provisionals d’ajornament de la despesa que preveien una
aplicabilitat fins al dia 30 de juny de 2011, les quals van ser aprovades per la Comissió d’Economia i
Organització en data 11 d’abril de 2011 i que transcorregut el termini fixat era oportú i necessari que la UAB
adoptés les mesures que havien de substituir les esmentades mesures provisionals.
Atès que la Comissió d'Economia i Organització en diverses sessions i d’acord amb les bases d’execució del
pressupost 2011 ha treballat i aprovat, en exercici de les seves competències, el document de mesures de
contenció de la despesa 2011, mesures que afecten als àmbits de personal acadèmic, personal d’administració
i serveis, compres de béns i serveis per part d’òrgans de la UAB, inversions i convocatòries.
Atesa la seva importància i rellevància pel conjunt de la UAB, el vicerector de Política Econòmica i
d’Organització va assabentar directament al Consell de Govern d’aquestes mesures aprovades que deroguen 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, el
Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Donar-se per assabentat de les mesures de contenció de la despesa per a l’any 2011 (que
substitueixen i deroguen les mesures provisionals d’ajornament de la despesa aprovades per la Comissió
d’Economia i Organització l’11 d’abril de 2011), tot confirmant la suspensió dels preceptes de les normes
internes de la UAB que puguin resultar afectades.
SEGON.- Assabentar d’aquests acords al Consell Social.
TERCER.- Encarregar al vicerector de Política Econòmica i d'Organització l'execució i el seguiment d'aquests
acords.
Acord 30/2011, 13 de juliol, del Consell de Govern
La UAB necessita un pla d’ajustament pressupostari que serveixi pel 2011 que atengui a les circumstàncies que
ja estan expressades al punt 3.1 de l’ordre del dia d’aquest Consell de Govern.
El pla d’ajustament pressupostari ha estat elaborat a proposta de l’equip de govern de la UAB i aprovat per la
Comissió d’Economia i d’Organització en data 30 de juny de 2011, d’acord amb 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”.
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La Comissió d’Economia i d’Organització ha acordat així mateix assabentar d’aquest acord al Consell de Govern
i al Consell Social.
Concretament el pla d’ajustament conté una sèrie de mesures d’estalvi en relació amb els següents àmbits:
funcionament (estalvi energètic i d’eficiència en el campus, cofinançament d’alguns serveis, millores en les
compres, reducció de despesa sense alterar el funcionament de serveis, revisió de polítiques de cànon, mesures
que milloren l’eficiència dels serveis i la seva promoció, mesures per millorar el lliurament de dades UAB)
inversions, nous ingressos (mesures que ha de promoure la Generalitat però que afecten els nostres ingressos,
mesures que pot aplicar la UAB i mesures que la UAB ha de negociar/ reivindicar davant altres instàncies),
personal (model de distribució de recursos PDI (EEES), mesures que afecten a la plantilla de PAS, Mesures que
afecten als serveis, i altres mesures que afecten al PDI).
En aquesta sessió del Consell de Govern aquest òrgan va ser assabentat del pla d’ajustament pressupostari i de
les mesures que hi conté, instrument que ha estat portat a terme d’acord amb els antecedents següents:
- 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.
- 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.
- 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.
- 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 circumstàncies i consideracions anteriors, i a proposta de l'equip de Govern de la UAB, es va
presentar al Consell de Govern, el pla d’ajustament pressupostari per a l’any 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, el
Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Donar-se per assabentat del pla d’ajustament pressupostari per a l’any 2011.
SEGON.- Assabentar d’aquests acords al Consell Social.
TERCER.- Encarregar al vicerector de Política Econòmica i d'Organització l'execució i el seguiment d'aquests
acords.
Acord 31/2011, 13 de juliol, del Consell de Govern
L’aprovació de les mesures de contenció de la despesa per a l’any 2011 i del pla d’ajustament pressupostari
per a l’any 2011 incideixen directament en el pressupost aprovat de la UAB per al 2011, tot requerint una
reducció del crèdit de les partides de despesa allà contemplades.
Ateses les circumstàncies i consideracions anteriors, esdevé necessari iniciar el procediment de modificació del
pressupost de la UAB, procediment que està enmarcat en els antecedents següents:
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- 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.
- Article 212 dels Estatuts de la UAB que preveu que el Pressupost de la UAB, un cop aprovat, pot ser modificat
d’acord amb els procediments i els límits previstos en la legislació corresponent i en aquests Estatuts.
- 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, la previsió que la UAB vegi disminuïda l’aportació de la Generalitat en 34 milions d’euros.
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”.
Vist que la Comissió d’Economia i d’Organització en data 30 de juny de 2011 ha acordat aprovar les mesures de
contenció de la despesa per a l’any 2011 i el pla d’ajustament pressupostari per a l’any 2011, i assabentar
d’aquests acords al Consell de Govern i al Consell Social.
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, el
Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Iniciar el procediment de modificació del Pressupost de la UAB per a l’any 2011.
SEGON.- Encarregar al vicerector de Política Econòmica i d'Organització l'execució i el seguiment d'aquests
acords i en aquest sentit
TERCER.- Comunicar els anteriors acords al gerent, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer
efectiu el present acord.
Acord 32/2011, 13 de juliol, del Consell de Govern
Vista la proposta del vicerector de Política Econòmica i d’Organització d’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.
Vist que la Comissió d’Economia i d’Organització en data 30 de juny de 2011 ha acordat 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, i elevar aquest acord al Consell de Govern per tal
que exerceixi les seves competències.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Ateses les circumstàncies i consideracions anteriors, i a proposta de l'equip de Govern, es va presentar al
Consell de Govern 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.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
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Per tot això, ateses les circumstàncies i consideracions anteriors, a proposta del l’Equip de Govern de la UAB, el
Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Donar la conformitat a la proposta de 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.
SEGON.- Elevar aquesta proposta al Consell Social per a la seva aprovació, si escau.
TERCER.- Encarregar al vicerector de Política Econòmica i d'Organització l'execució i el seguiment d'aquests
acords.
Acord 33/2011, 13 de juliol, del Consell de Govern
Vistes les diverses peticions de creació de títols de màsters universitaris que han estat presentades a l’Oficina
de Programació i Qualitat, i després de revisada la documentació justificativa corresponent que acredita que les
propostes reuneixen els requisits exigits per la UAB per a la creació d’aquest tipus de títols.
Vist l’article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica
4/2007, de 12 d’abril, així com la resta de normes d’aplicació general.
Vist el que disposa l’article 64.e dels Estatuts de la UAB sobre la creació de títols universitaris oficials.
Vist l’article 226 del Text refós la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de
conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de
març de 2011, sobre la creació de títols de màster universitari.
Vist l’article 14.3.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a
les competències de la Comissió d’Estudis de Postgrau, que estableix que li correspon informar les propostes
que haurà d’aprovar el Consell de Govern sobre la creació de títols de màsters universitaris.
Atès que la proposta de creació de títols de màsters universitaris per al curs acadèmic 2011-2012, va ser
informada favorablement a les sessions de la Comissió d’ Estudis de Postgrau de 31 de maig i 16 de juny de
2011.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Política Acadèmica, el
Consell de Govern de la UAB ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la creació de títols de màsters universitaris, que tot seguit es transcriu:
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SEGON.- Elevar l’aprovació de la creació de títols de màsters universitaris al Consell Social per tal que exerceixi
les seves competències.
TERCER.- Encarregar la vicerectora de Política Acadèmica l’execució i el seguiment de l’acord primer.
QUART.- Comunicar els presents acords al vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius.

Acord 34/2011, 13 de juliol, del Consell de Govern
Vista la proposta de la vicerectora de Política Acadèmica de supressió de títols de màsters universitaris, que van
ser aprovats pels òrgans competents, i dels què no s’ha arribat mai a presentar la memòria per a la sol·licitud
de la verificació del títol.
Atesa la necessitat de finalitzar els procediments de creació de màsters universitaris iniciats en el seu dia i que
pel motiu abans esmentat no es van arribar a implementar.
Vist l'article 64.e dels Estatuts de la UAB sobre la supressió de títols universitaris oficials de la UAB.
Vist l’article 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 supressió
de títols de màster universitari.
Vist l'article 14.3.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a
les competències de la Comissió d'Estudis de Postgrau, que estableix que li correspon informar les propostes
que haurà d'aprovar el Consell de Govern sobre supressió d'ensenyaments i títols de postgrau.
Atès que la proposta de supressió de títols de màsters universitaris va ser informada favorablement a la sessió
de la Comissió d’Estudis de Postgrau de 31 de maig de 2011.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Política Acadèmica, el
Consell de Govern de la UAB ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la supressió dels títols de màsters universitaris que tot seguit es transcriu:
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SEGON.- Elevar l’acord anterior al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències.
TERCER.- Encarregar a la vicerectora de Política Acadèmica l’execució i el seguiment de l’acord primer.
QUART.- Comunicar els presents acords al vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius.
Acord 35/2011, 13 de juliol, del Consell de Govern
Vistes les diverses peticions de creació de nous títols de màsters i diplomes de postgrau propis així com de
modificació de denominacions que han estat presentades a l'Escola de Postgrau, i després de revisada la
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documentació justificativa corresponent que acredita que les propostes reuneixen els requisits exigits per la
UAB per a la creació d'aquest tipus de títols.
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general.
Vist el que disposa l'article 64.f i 171.1 dels Estatuts de la UAB sobre la creació de titulacions pròpies de la UAB.
Vist l'article 14.3.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a
les competències de la Comissió d'Estudis de Postgrau, que estableix que li correspon informar les propostes
que haurà d'aprovar el Consell de Govern sobre creació d'ensenyaments i títols de postgrau.
Atès que la proposta de creació de nous títols de màsters i diplomes de postgrau propis va ser informada
favorablement a les sessions de la Comissió d'Estudis de Postgrau de 30 de març, 31 de maig i 6 de juliol de
2011.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Política Acadèmica, el
Consell de Govern de la UAB ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la creació de nous títols de màsters i diplomes de postgrau propis que tot seguit es transcriu:
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SEGON.- Aprovar la modificació de la denominació dels estudis de postgrau propis que tot seguit es transcriu:

TERCER.- Elevar l'aprovació de la creació de nous títols de màsters i diplomes de postgrau propis i de
modificació de denominacions al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències.
QUART.- Encarregar la delegada de la rectora per a la Formació Permanent l'execució i el seguiment d’aquests
acords.
CINQUÈ.- Comunicar els presents acords al vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius.
Acord 36/2011, 13 de juliol, del Consell de Govern
L’experiència en els darrers mesos en relació amb el funcionament del Consell de Govern i les seves comissions
delegades i la necessitat d’adaptar el seu règim jurídic a les darreres modificacions legislatives aconsellen
proposar la modificació del Reglament del Consell de Govern, aprovat en data 26 de febrer de 2004, i la
Normativa de creació, composició i funcions de les seves comissions, aprovada per acord del Consell de Govern
de 21 d’abril de 2005 i modificada pels acords de 15 de març i de 2 de novembre de 2006, 1 de febrer i de 25
d’abril de 2007 i 15 de juliol de 2009.
Les propostes de modificació que es presenten al Consell de Govern tenen l’objectiu següent:
- Habilitar i regular l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació en el funcionament del Consell de
Govern, així com en les seves comissions delegades, per tal que aquests òrgans tinguin la cobertura jurídica
necessària per utilitzar, quan sigui oportú, els mitjans electrònics en el seu règim de funcionament.
- Adequar la distribució de competències entre la Comissió d’Investigació i la Comissió de Transferència de
Coneixements i Projectes Estratègics i incorporar una nova competència a la Comissió d’Afers d’Estudiants.
Pel que fa al primer d’aquests aspectes (habilitar l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació en el
funcionament del Consell de Govern i de les seves comissions delegades) les propostes de modificació es
fonamenten en els antecedents següents:
- Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics
- Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
- Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya
- Acord del Consell de Govern de 17 de novembre de 2010 que va aprovar el Reglament d’ús dels mitjans
electrònics en l’àmbit de la Universitat Autònoma de Barcelona on es va transposar el contingut de les
esmentades lleis a l’àmbit de la UAB pel que fa a aquesta matèria.
El títol II del Reglament d’ús dels mitjans electrònics en l’àmbit de la Universitat Autònoma de Barcelona regula
de forma específica l’ús dels mitjans electrònics pels òrgans de govern col·legiats del qual es desprèn la facultat
dels òrgans col·legiats de govern de la UAB de poder convocar i celebrar les seves sessions fent ús de mitjans
electrònics al seu abast en unes determinades condicions i sempre que la normativa de funcionament del
corresponent òrgan col·legiat així ho prevegi.
Així mateix, l’article 6 del Reglament esmentat preveu que, en tot cas, el desenvolupament de les sessions del
Consell de Govern i de les seves comissions, entre altres òrgans, es durà a terme, de manera preferent,
presencialment. Nogensmenys, i aquest es el supòsit que ara esdevé oportú preveure de ferma expressa, el
Reglament esmentat també preveu que excepcionalment es podran desenvolupar virtualment, a distància i de
manera mixta, a través de la seu electrònica de la Universitat, sempre que els mitjans utilitzats garanteixin la
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identitat dels membres de l’òrgan col·legiat, la seva efectiva participació en els debats, la possibilitat de
defensar i de contrastar les seves posicions respectives, la formació de la voluntat col·legiada, el manteniment
del quòrum de constitució i la integritat i l’autenticitat dels mecanismes per a l’adopció dels acords, d’acord amb
les normes de procediment i els requisits tècnics que s’aprovin. Es tracta doncs de preparar el règim jurídic
d’aquests òrgans per tal de facilitar aquesta tipologia de sessions.
Pel que fa al segon dels aspectes que es proposa modificar, es conseqüència de que s’hagi detectat la
necessitat d’adequar les funcions que son exercides des de la Comissió d’Investigació i la Comissió de
Transferència de Coneixements i Projectes Estratègics per tal d’ajustar-les a les matèries responsabilitat
d’ambdós Vicerectorats.
Així mateix, es proposa la introducció d’una nova competència en la Comissió d’Afers d’Estudiants per tal de
facilitar que aquesta Comissió faci d’interlocutor amb el Consell d’Estudiants que resulti del procés de creació
que s’ha endegat a la UAB.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, el Consell de Govern de la UAB ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Modificar el Reglament del Consell de Govern aprovat per acord de data 26 de febrer de 2004 en els
termes següents:
1.- Incloure una nova Disposició Addicional Segona amb el redactat següent:
1.
El Consell de Govern es pot convocar i pot celebrar les seves sessions per mitjans electrònics, d’acord
amb el que disposa el Reglament d’us de mitjans electrònics en l’àmbit de la UAB i la resta de la normativa
vigent aplicable.
2.
Es faculta la secretària general i el comissionat de la rectora per a la Societat de la Informació per tal
que estableixin els procediments i les previsions tècniques necessàries per al desplegament efectiu de les
sessions del Consell de Govern que se celebrin virtualment, a distància o mixtes, perquè els hi donin la difusió
oportuna i perquè en donin compte al Consell de Govern als efectes oportuns.
2.- La vigent Disposició Addicional passa a ser rubricada com a Disposició Addicional Primera.
SEGON.- Modificar la normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, aprovat per acord de data 21 d’abril de 2005 i modificat pels acords de 15 de març i 2 de novembre de
2006, d’1 de febrer i 25 d’abril de 2007 i de 15 de juliol de 2009, en els termes següents:
1.- Pel que fa a les competències de la Comissió d’Afers d’Estudiants, incloure un nou apartat d) en l’article 8.1
amb el redactat següent:
d) Fer d’interlocutor ordinari amb el Consell d’Estudiants de la UAB.
2.- Pel que fa a les competències de la Comissió d’Investigació:
-

Modificar l’article 16.2 que queda redactat en els termes següents:

2. Correspon a la Comissió d’Investigació, per delegació del Consell de Govern:
a) Aprovar la creació, la modificació i la supressió de grups de recerca.
b) Qualsevol altre assumpte que el Consell de Govern hi delegui.
- Modificar l’article 16.4.b que queda redactat en els termes següents:
b) Creació, modificació, supressió d’instituts universitaris propis i centres d’estudis i de recerca.
3.- Pel que fa a les competències de la Comissió de Transferència de Coneixements i de Projectes Estratègics:
-

Modificar l’article 22.1.b que queda redactat en els termes següents:
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b) Aprovar i resoldre els assumptes derivats de l’aplicació de les normatives aprovades pel Consell de Govern
en matèria de transferència de coneixements, d’adscripció de la recerca corresponent al personal de la UAB en
altres institucions externes de recerca i transferència, de propietat intel·lectual i industrial i de creació
d’empreses tecnològiques, així com interpretar i desenvolupar els aspectes no previstos, d’acord amb els
principis generals establerts respecte d’aquesta qüestió.
-

Modificar l’article 22.2 que queda redactat en els termes següents:

2. Correspon a la Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes Estratègics aprovar, per delegació del
Consell de Govern:
a) Aprovar la creació, la modificació i la supressió de serveis universitaris de suport a la recerca i a la
transferència de coneixements.
b) Aprovar i modificar els reglaments dels serveis universitaris de suport a la recerca i a la transferència de
coneixements.
c) Qualsevol altre assumpte que el Consell de Govern hi delegui.
-

Modificar l’apartat d) de l’article 22.3 que passa a ser l’apartat e).

-

Modificar l’article 22.3 en el sentit d’incloure un nou apartat d) que queda redactat en els termes
següents:

d) Adscripció i desadscripció d’instituts universitaris amb personalitat jurídica pròpia.
4.- Incloure una Disposició Addicional amb el redactat següent:
1.
Les comissions delegades del Consell de Govern es poden convocar i poden celebrar les seves sessions
per mitjans electrònics, d’acord amb el que disposa el Reglament d’us de mitjans electrònics en l’àmbit de la
UAB i la resta de la normativa vigent aplicable.
2.
Es faculta la secretària general i el comissionat de la rectora per a la Societat de la Informació per tal
que estableixin els procediments i les previsions tècniques necessàries per al desplegament efectiu de les
sessions de les comissions delegades del Consell de Govern que se celebrin virtualment, a distància o mixtes,
perquè els hi donin la difusió oportuna i perque en donin compte al Consell de Govern als efectes oportuns.
TERCER.- Establir l'entrada en vigor d'aquestes modificacions a partir del dia següent de la seva aprovació per
part del Consell de Govern, i ordenar la seva publicació al Butlletí Oficial de la UAB.
QUART.- Encarregar la secretària general l’execució i el seguiment dels acords anteriors, i específicament que
insereixi les modificacions aprovades en els textos jurídics corresponents.
CINQUÈ.- Comunicar aquests acords als presidents i secretaris dels òrgans col·legiats que resultin afectats per
les presents modificacions.
Acord 37/2011, 13 de juliol, del Consell de Govern
En data 7 d'abril de 2010 el Consell de Govern va prendre l'acord següent:
Primer.- Delegar a la secretària general l'elaboració d'un text refós de les normes aprovades pel Consell de
Govern, directament o per les seves comissions, en cadascun dels àmbits següents: personal acadèmic, afers
acadèmics, personal d'administració i serveis, investigació, creació i adscripció de centres, estudiants i, en
general, qualsevol altre àmbit que hagi estat objecte d'una regulació general aprovada per aquest òrgan de
govern.
Segon.- L'autorització per refondre comprèn l'actualització, l'aclariment i, quan s'escaigui, l'harmonització de les
normes aprovades pel Consell de Govern per a garantir la seva adequació al marc legal actual. Així mateix,
aquesta autorització faculta per intitular els títols, capítols i els articles dels diferents textos que s'elaborin per a
cadascuna de les diferents matèries, les quals poden agrupar-se en un únic text normatiu o en diversos textos
segons l'objecte concret a regular, i haurà de determinar les disposicions que en cada cas són objecte de
derogació.

_____________________________________________________
27

BOUAB Núm. 87

Juliol i Agost del 2011

Tercer.- La proposta de refosa serà presentada a l'Equip de Govern per a la seva validació; posteriorment la
secretària general, comunicarà la proposta als membres del Consell de Govern i obrirà un termini d'al·legacions
circumscrites al correcte exercici de la delegació, transcorregut el qual es presentarà la proposta al Consell de
Govern per a la seva ratificació. Un cop ratificat el text pel Consell de Govern es procedirà a la seva publicació
al Butlletí Oficial de la UAB i a la difusió escaient, per a garantir el coneixement per part de la comunitat
universitària.
En el procés d’elaboració del text refós en l’àmbit de les tecnologies de la informació i de la comunicació s’ha
detectat la necessitat de modificar determinats preceptes de les normatives objecte de refosa, a conseqüència
bàsicament dels diferents canvis tecnològics que hi ha hagut en aquest àmbit i els consegüents canvis
organitzatius que han comportat, a més d’aspectes legals nous que calia tenir en compte, la qual cosa excedia
del mandat atorgat pel Consell de Govern referit concretament a actualitzar, aclarir, harmonitzar i agrupar en
un únic text les normes sobre una matèria determinada.
Aquestes propostes de modificació afecten alguns preceptes de les normatives següents:
- Normativa sobre la web, aprovada per acord del Consell de Govern de 26 de juny de 2007. L’objecte de la
modificació consisteix en la redefinició del web de la UAB (Portal UAB), es fa referència al compliment de la
legislació en matèria de protecció de dades de caràcter personal, s’amplien les funcions de l’Àrea de
Comunicació i Promoció i s’estableixen els òrgans responsables en relació a les pàgines vinculades.
- Normativa de publicació de material docent al Campus Virtual de la UAB, aprovada per acord del Consell de
Govern de 27 de gener de 2000. L’objecte de la modificació consisteix en l’ampliació de l’àmbit d’aplicació
d’aquesta normativa i en la determinació de l’òrgan responsable de vetllar pel seu compliment.
- Normativa de seguretat per als usuaris de recursos informàtics, aprovada per acord de la Junta de Govern de
25 d’abril de 1996.
L’objecte de la modificació consisteix en l’actualització del concepte de recursos informàtics de la UAB,
l’ampliació de l’àmbit d’aplicació de la normativa, l’actualització dels òrgans responsables en l’àmbit informàtic
en funció de l’actual estructura organitzativa, la redefinició del concepte d’usuari, la previsió de nous supòsits
d’incompliment de la normativa, l’ampliació de la competència de la Comissió de Disciplina Informàtica per a
confirmar les mesures adoptades en els casos d’incompliment i la creació del Grup de treball per a la
Coordinació d’ Incidents en Sistemes Informàtics (CSIRT-UAB).
En data 30 de març de 2011 la Comissió d’Economia i d’Organització ha informat favorablement la proposta de
modificació de les normatives en els termes que consten en els documents adjunts.
D’altra banda, la Comissió d’Economia i d’Organització en la sessió del dia 30 de juny de 2011 ha acordat
informar favorablement la inclusió d’una Disposició Addicional en els termes següents: A proposta del
comissionat de la rectora per a la Societat de la Informació i de la Comunicació, la Comissió d’Economia i
Organització adoptarà les mesures necessàries per al desenvolupament i aplicació de la present normativa pel
que fa a les responsabilitats, publicació i ús del Dipòsit Digital de Documents de la UAB.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la secretària general, el Consell de Govern
de la UAB ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la modificació de la Normativa sobre la web, aprovada per acord del Consell de Govern de 26
de juny de 2007, -inclosa com a Títol I de la proposta de Text refós: articles 3, 7, 9, 13 f), 15, 16 17 d) i 18 b) i
c).
SEGON.- Aprovar la modificació de la Normativa de publicació de material docent al Campus Virtual de la UAB,
aprovada per acord del Consell de Govern de 27 de gener de 2000, -inclosa com a Títol III de la proposta de
Text refós: articles 32, 33, 34, 35, 36.
TERCER .- Aprovar la modificació de la Normativa de seguretat per als usuaris de recursos informàtics,
aprovada per acord de la Junta de Govern de 25 d’abril de 1996, -inclosa com a Títol IV de la proposta de Text
refós: articles: 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 52, 53 i incorporar tres nous articles: 49, 50 i 51, i l’annex
III.
QUART.- Aprovar la inclusió d’una Disposició Addicional en els termes següents:
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Disposició Addicional
A proposta del comissionat de la rectora per a la Societat de la Informació, la Comissió d’Economia i
Organització adoptarà les mesures necessàries per al desenvolupament i aplicació de la present normativa pel
que fa a les responsabilitats, publicació i ús del Dipòsit Digital de Documents de la UAB.
CINQUÈ.- Incorporar les modificacions aprovades en la proposta de Text refós de la Normativa de tecnologies
de la informació i de la comunicació.
SISÈ.- Aquestes modificacions entraran en vigor l’endemà de la seva aprovació pel Consell de Govern.
SETÈ.- Ordenar la publicació d'aquesta modificació al Butlletí Oficial de la UAB.
Acord 38/2011, 13 de juliol, del Consell de Govern
En data 7 d'abril de 2010 el Consell de Govern va prendre l'acord següent:
Primer.- Delegar a la secretària general l'elaboració d'un text refós de les normes aprovades pel Consell de
Govern, directament o per les seves comissions, en cadascun dels àmbits següents: personal acadèmic, afers
acadèmics, personal d'administració i serveis, investigació, creació i adscripció de centres, estudiants i, en
general, qualsevol altre àmbit que hagi estat objecte d'una regulació general aprovada per aquest òrgan de
govern.
Segon.- L'autorització per refondre comprèn l'actualització, l'aclariment i, quan s'escaigui, l'harmonització de les
normes aprovades pel Consell de Govern per a garantir la seva adequació al marc legal actual. Així mateix,
aquesta autorització faculta per intitular els títols, capítols i els articles dels diferents textos que s'elaborin per a
cadascuna de les diferents matèries, les quals poden agrupar-se en un únic text normatiu o en diversos textos
segons l'objecte concret a regular, i haurà de determinar les disposicions que en cada cas són objecte de
derogació.
Tercer.- La proposta de refosa serà presentada a l'Equip de Govern per a la seva validació; posteriorment la
secretària general, comunicarà la proposta als membres del Consell de Govern i obrirà un termini d'al·legacions
circumscrites al correcte exercici de la delegació, transcorregut el qual es presentarà la proposta al Consell de
Govern per a la seva ratificació. Un cop ratificat el text pel Consell de Govern es procedirà a la seva publicació
al Butlletí Oficial de la UAB i a la difusió escaient, per a garantir el coneixement per part de la comunitat
universitària.
A la sessió del Consell de Govern del dia 2 de març de 2011 la secretària general va fer la presentació de l'estat
de les propostes pel que fa als àmbits de les tecnologies de la informació i de la comunicació i en relació amb
les normes complementàries a les normes generals aplicables als estudiants de la UAB i de la metodologia
seguida fins a la data, va lliurar un índex dels futurs textos refosos, un llistat de les normes de la UAB que
serien objecte de derogació i les propostes de textos refosos corresponents. Així mateix, en aquesta sessió el
Consell de Govern va prendre l'acord següent:
Primer.- Donar-se per assabentat de l'estat d'execució de l'encàrrec a la Secretaria General sobre actualització,
refosa i difusió de textos normatius de la UAB en matèria de les tecnologies de la informació i de la comunicació
i en relació amb les normes complementàries a les normes generals aplicables als estudiants de la UAB, i obrir
un termini de 15 dies a partir de demà per tal que els membres del Consell de Govern facin arribar a la
Secretaria General les seves propostes de modificacions, esmenes i suggeriments sobre ambdós textos
Segon.- Encarregar la secretària general que presenti de nou les propostes de textos refosos en matèria de les
tecnologies de la informació i de la comunicació i en relació amb les normes complementàries a les normes
generals aplicables als estudiants de la UAB, per a la propera sessió del Consell de Govern amb les
modificacions que hagin de ser incorporades arrel del tràmit de presentació d'esmenes i suggeriments sobre
ambdós textos.
Pel que fa a la proposta de Text refós en matèria de Tecnologies de la informació i de la comunicació, cal
esmentar que el text que es presenta inclou la proposta de modificació de la normativa que constitueix el punt
5.2.1 de l’ordre del dia, de manera que si aquesta modificació s’aprova pel Consell de Govern quedarà ja
inclosa en el text refós.
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En tot cas, atès que dins el termini atorgat pel Consell de Govern no s'ha presentat cap esmena ni suggeriment,
es presenta la propostes de text refós en matèria de tecnologies de la informació i de la comunicació, per a ser
aprovada pel Consell de Govern.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la secretària general, el Consell de Govern
de la UAB ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- En relació amb la proposta d'actualització i refosa dels textos normatius vigent a la UAB en matèria
de tecnologies de la informació i de la comunicació:
1.- Aprovar el Text refós de la Normativa de tecnologies de la informació i de la comunicació, que tot seguit es
transcriu en el document annex [Document]
2.- Derogar totes les normes d'igual o inferior rang aprovades per la Universitat Autònoma de Barcelona que
s'oposin a la present Normativa.
3.- Facultar la Comissió d’Economia i d’Organització perquè, si escau, adopti les mesures necessàries per al
desenvolupament i l'aplicació de la present normativa i habilitar-la perquè quan es consideri oportú modifiqui
els seus annexos, tot fent-ne la difusió escaient.
SEGON.- Ordenar la publicació d'aquests textos refosos al Butlletí Oficial de la UAB.
TERCER.- Aquests textos refosos entraran en vigor l'endemà de la seva aprovació pel Consell de Govern.

Acord 39/2011, 13 de juliol, del Consell de Govern
La UAB disposa de dues normes generals que regulen la matèria acadèmica, que actualment són el 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, de 29 d'octubre, es va aprovar pel Consell de Govern en data 2
de març de 2011, i el Text refós de 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, aprovat pel Consell de Govern en data 17 de novembre de 2010. Ambdues requereixen una
modificació que es realitza a proposta de la vicerectora de Política Acadèmica i de la vicerectora de Relacions
Internacionals.
Després d’uns mesos de l’aprovació d’aquest text normatiu es posa de manifest la necessitat d’incorporar uns
canvis que afecten a la regulació d’Intercanvis, Matrícula, Reconeixement de crèdits, Estudis de màster de la
UAB, i de Formació Permanent, que a continuació s’informen:
1.- En relació a la regulació d’Intercanvis es creu convenient introduir unes modificacions per tal de facilitar la
seva aplicació: la superació dels 60 crèdits corresponents al primer curs per tal d’accedir a un programa
d’intercanvi; la impossibilitat de tornar a gaudir d’una beca excepte en el cas que hi hagin vacants en les places
sol·licitades; l’establiment d’un màxim de quatre semestres per poder participar en un programa d’intercanvi; i
l’excepció de l’obligació de matricular-se d’un mínim de crèdits en el cas que es realitzi el projecte de final
d’estudis o pràctiques a empreses.
2.- En referència a la regulació sobre Matrícula es posa de manifest la necessitat adaptar els articles
corresponents 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, així com d’introduir uns canvis en la redacció d’alguns
aspectes per tal d’aconseguir una major claredat i fluïdesa en la seva aplicació.
3.- Pel que fa a la regulació de Reconeixement de crèdits es proposa modificar el concepte de nivell de sortida
acreditable de l’anglès per fer-lo més entenedor.
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4.- En relació a la regulació dels Estudis de Màster, es considera convenient procedir a modificar l’article 230
apartat 5è i 6è, per tal d’augmentar el nombre mínim de crèdits obligatoris dels màsters, així com la
modificació de la disposició transitòria quarta, per tal d’aclarir que les condicions d’accés als estudis s’han de
complir des del moment de l’aprovació d’aquesta norma.
5.- Pel que fa a la regulació de la Formació Permanent, tot i que inicialment estava prevista una mera adaptació
tècnica, es presentarà en una propera sessió del Consell de Govern per tal de garantir una adaptació més
rigorosa al nou règim jurídic regulador de la matèria.
6.- D’altra banda, pel que fa a la proposta de 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, cal esmentar, que s'han introduït uns canvis puntuals derivats de l’entrada en vigor del Reial decret
1791/2010, de 30 de desembre, pel qual s'aprova l'Estatut de l'estudiant universitari, que afecten al contingut
de l’Acord d’estudis entre l’estudiant i la UAB, i al període de realització de l’intercanvi.
Vist l'article 64.d dels Estatuts de la UAB i l'article 3. del Reglament del Consell de Govern, aprovat pel Consell
de Govern de data 26 de febrer de 2004, que estableixen que correspon al Consell de Govern regular els
assumptes objecte de la seva competència en matèria, entre d'altres, d'ordenació acadèmica.
Vist l'article 12.3.b i 14.3.b de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de
Govern de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel
que fa a les competències de la Comissió d’Estudis de Grau i Comissió d’Estudis de Postgrau, que estableixen
que li corresponen informar les propostes que haurà d'aprovar el Consell de Govern sobre disposicions
normatives en matèria acadèmica d'estudis de grau i de postgrau respectivament.
Vist l'informe favorable sobre aquestes propostes de modificació de les normatives emès per la Comissió
d'Estudis de Grau en data 23 de març i 28 de juny de 2011, i per la Comissió d’Estudis de Postgrau en data 16
de juny de 2011.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Política Acadèmica i de la
vicerectora de Relacions Internacionals, el Consell de Govern de la UAB ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la modificació 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, de 29
d'octubre, aprovat pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011, pel que fa a la regulació d’Intercanvis,
Matrícula, Reconeixement de crèdits i Estudis de màster de la UAB, que tot seguit es transcriu:
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SEGON.- Aprovar la modificació del Text refós de 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, aprovat pel Consell de Govern en data 17 de novembre de 2010, pel que fa
a la regulació d’Intercanvis, que tot seguit es transcriu:

_____________________________________________________
42

BOUAB Núm. 87

Juliol i Agost del 2011

_____________________________________________________
43

BOUAB Núm. 87

Juliol i Agost del 2011

_____________________________________________________
44

BOUAB Núm. 87

Juliol i Agost del 2011

TERCER.- Establir l'entrada en vigor d'aquestes modificacions a partir del dia següent de la seva aprovació per
part del Consell de Govern, i ordenar la seva publicació al Butlletí Oficial de la UAB.
QUART.- Encarregar la vicerectora de Política Acadèmica l'execució i la vicerectora de Relacions Internacionals i
el seguiment d’aquests acords.
CINQUÈ.- Comunicar els presents acords al vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius.
Documents amb els textos definitius i amb les modificacions:
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, de 29 d'octubre [Document]
Text refós de 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 [Document]

Acord 40/2011, 13 de juliol, del Consell de Govern
En data 2 de març de 2011 el Consell de Govern va informar favorablement la proposta de Normativa de
permanència en els estudis oficials de grau i de postgrau a la UAB, i va elevar aquest informe al Consell Social
perquè exercís les competències que li són pròpies.
La Comissió acadèmica del Consell Social va acordar, en data 14 de març de 2011, incorporar uns canvis al
document tramès pel Consell de Govern: pel que fa a l’article 5.2, referent a la obligació de l’estudiant de
superar en els dos primers cursos acadèmics un mínim de 30 crèdits, ha incorporat que als efectes de còmput
de crèdits, no es consideraran superats ni els crèdits convalidats ni els reconeguts; pel que fa a la Disposició
transitòria, aplicable als estudiants de grau i màster que van iniciar els seus estudis abans del curs acadèmic
2011-2012, ha introduït una excepció, en el sentit que l’article 5.2 abans esmentat serà aplicable el curs
acadèmic 2011-2012.
La Comissió acadèmica del Consell Social, de conformitat amb 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, va acordar, en data 14 de
març de 2011, “Informar favorablement la Normativa de permanència en els estudis oficials de grau i de
postgrau a la UAB, i trametre-la al Consejo de Universidades als efectes de l’informe corresponent”.
Vist que el Consejo de Universidades ha emès informe favorable en data 10 de maig de 2011 a la Normativa
sobre règim de permanència en els estudis oficials de grau i màster de la UAB.
Vist que el Consell Social ha aprovat en data 20 de juny de 2011 la Normativa sobre règim de permanència en
els estudis oficials de grau i màster de la UAB.
Vist que el Consell de Govern va acordar en data 2 de març de 2011 incorporar el text d'aquesta normativa que
resulti aprovat pel Consell Social com a Títol V del Text Refós de la Normativa Acadèmica de la UAB aplicable
als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, modificat pel
Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, el Consell de Govern de la UAB ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Donar-se per assabentat dels canvis incorporats per la Comissió Acadèmica del Consell de Social a la
Normativa de permanència en els estudis oficials de grau i de postgrau a la UAB, de la seva tramitació davant
del Consejo de Universidades i el seu corresponent emissió d’informe favorable, de la seva aprovació final per
part del Consell Social de la UAB, i de la seva entrada en vigor a partir del dia següent a l’aprovació de la
Normativa pel Consell Social.
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SEGON.- Donar compliment a l’acord del Consell de Govern de data 2 de març de 2011 pel qual s’acorda
incorporar el text d'aquesta normativa que resulti aprovat pel Consell Social com a Títol V del Text Refós de la
Normativa Acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret
1393/2007, de 29 d'octubre, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol.

Acord 41/2011, 13 de juliol, del Consell de Govern
En data 7 d’abril de 2010 el Consell de Govern va aprovar la Normativa sobre accions propedèutiques a la UAB,
que regula les accions propedèutiques que es programen en aquesta Universitat amb l’objectiu de facilitar la
integració dels estudiants que s’incorporen i l’adequat seguiment dels seus estudis.
Després d’uns mesos de vigència d’aquest text normatiu, es posa de manifest la necessitat d’adaptar les seves
disposicions al què disposa el nou Model de dedicació docent del professorat de la UAB 2010-2011, aprovat pel
Consell de Govern en data 13 de maig de 2010.
Vista la proposta de modificació de la Normativa sobre accions propedèutiques a la UAB, instada per la
vicerectora de Política Acadèmica, pel que fa a la docència de les accions propedèutiques i la no comptabilitat
en el pla docent del professorat.
Vist l'article 64.d dels Estatuts de la UAB i l'article 3. del Reglament del Consell de Govern, aprovat pel Consell
de Govern de data 26 de febrer de 2004, que estableixen que correspon al Consell de Govern regular els
assumptes objecte de la seva competència en matèria, entre d'altres, d'ordenació acadèmica.
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.
Atès que la modificació proposada comporta una revisió puntual del Text Refós en matèria de personal
acadèmic que serà tracta en el punt següent d’aquest ordre del dia del Consell de Govern.
Vist l'informe favorable sobre aquestes propostes de modificació de la normativa emès per la Comissió d'Estudis
de Grau en data 17 de maig de 2011.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Política Acadèmica, el
Consell de Govern de la UAB ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la modificació de la Normativa sobre accions propedèutiques a la UAB, aprovada pel Consell
de Govern en data 7 d’abril de 2010, que tot seguit es transcriu:
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SEGON.- Establir l'entrada en vigor d'aquestes modificacions a partir del dia següent de la seva aprovació per
part del Consell de Govern, i ordenar la seva publicació al Butlletí Oficial de la UAB.
TERCER.- Encarregar la vicerectora de Política Acadèmica l'execució i el seguiment de l'acord primer.
QUART.- Comunicar els presents acords al vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius.
Acord 42/2011, 13 de juliol, del Consell de Govern
Vista la modificació de la normativa sobre accions propedèutiques presentada com a punt 5.4 de l’ordre del dia.
Vist l'informe favorable sobre aquestes propostes de modificació de la normativa emès per la Comissió d'Estudis
de Grau en data 17 de maig de 2011.
Atès que el text refós corresponent al Reglament de Personal Acadèmic de la UAB, aprovat per acord del
Consell de Govern de data 17 de novembre de 2010 regula a la seva Disposició Transitòria Quarta que mentre
que existeixin les antigues llicenciatures i, pel que fa al reconeixement de docència, estaran en vigor i seran
d’aplicació, entre d’altres disposicions, l’acord del Consell de Govern número 11/2010, de 7 d’abril, pel qual
s’aprova la modificació de la normativa sobre Accions Propedèutiques a la UAB.
Atès que, el Consell de Govern ha aprovat la modificació de la normativa sobre accions propedèutiques cal
modificar l’esmentada Disposició Transitòria Quarta en el sentit que on diu: “Del Consell de Govern número
11/2010, de 7 d’abril, pel qual s’aprova la modificació de la normativa sobre Accions Propedèutiques a la UAB,
aprovada per la Comissió d’Afers Acadèmics en data 25 d’abril de 2006”, digui: “Del Consell de Govern número
/2011, de 13 de juliol, pel qual s’aprova la normativa sobre accions propedèutiques a la UAB”.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic,
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Política Acadèmica, el
Consell de Govern de la UAB ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la modificació del Reglament de Personal Acadèmic de la UAB pel que fa a la Disposició
Transitòria Quarta que queda redactada de la manera següent:
Disposició Transitòria Quarta. Reconeixement de docència
Mentre existeixin les antigues llicenciatures i, pel que fa al reconeixement de docència, estaran en vigor i seran
d’aplicació els acords següents:
-Acord del Consell de Govern número 41/2011, de 13 de juliol, pel qual s’aprova la modificació de la Normativa
sobre accions propedèutiques a la UAB, aprovada pel Consell de Govern en data 7 d’abril de 2010, pel que fa a
la no comptabilitat de les accions propedèutiques en el pla docent del professorat.
- De la Subcomissió de Grau de la Comissió d’Afers Acadèmics número 15/2008, de 15 d’abril, pel qual s'aprova
l'adaptació de la Normativa de reconeixement de la docència impartida en terceres llengües
- De la Comissió d’Afers Acadèmics número 10/2005, de 19 de maig, pel qual s'aprova el procediment per al
reconeixement de la docència en terceres llengües en els programes de doctorat.
- De la Comissió d’Ordenació Acadèmica número 26/2004, de 4 de maig, pel qual s'acorda aprovar el
procediment per a la inclusió al pla docent del professorat de la dedicació al programa ARGÓ.
SEGON.- Establir la seva entrada en vigor a partir del dia següent de la seva aprovació per part del Consell de
Govern, i ordenar la seva publicació al Butlletí Oficial de la UAB.
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TERCER.- Comunicar el present acord al vicerector de Personal Acadèmic, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-lo efectiu.
Acord 43/2011, 13 de juliol, del Consell de Govern
En data 7 d'abril de 2010 el Consell de Govern va prendre l'acord següent:
Primer.- Delegar a la secretària general l'elaboració d'un text refós de les normes aprovades pel Consell de
Govern, directament o per les seves comissions, en cadascun dels àmbits següents: personal acadèmic, afers
acadèmics, personal d'administració i serveis, investigació, creació i adscripció de centres, estudiants i, en
general, qualsevol altre àmbit que hagi estat objecte d'una regulació general aprovada per aquest òrgan de
govern.
Segon.- L'autorització per refondre comprèn l'actualització, l'aclariment i, quan s'escaigui, l'harmonització de les
normes aprovades pel Consell de Govern per a garantir la seva adequació al marc legal actual. Així mateix,
aquesta autorització faculta per intitular els títols, capítols i els articles dels diferents textos que s'elaborin per a
cadascuna de les diferents matèries, les quals poden agrupar-se en un únic text normatiu o en diversos textos
segons l'objecte concret a regular, i haurà de determinar les disposicions que en cada cas són objecte de
derogació.
Tercer.- La proposta de refosa serà presentada a l'Equip de Govern per a la seva validació; posteriorment la
secretària general, comunicarà la proposta als membres del Consell de Govern i obrirà un termini d'al·legacions
circumscrites al correcte exercici de la delegació, transcorregut el qual es presentarà la proposta al Consell de
Govern per a la seva ratificació. Un cop ratificat el text pel Consell de Govern es procedirà a la seva publicació
al Butlletí Oficial de la UAB i a la difusió escaient, per a garantir el coneixement per part de la comunitat
universitària.
A la sessió del Consell de Govern del dia 2 de març de 2011 la secretària general va fer la presentació de l'estat
de les propostes i entre elles, les corresponents a les normes complementàries a les disposicions generals
aplicables als estudiants de la UAB i de la metodologia seguida fins a la data, va lliurar un índex dels futurs
textos refosos, un llistat de les normes de la UAB que serien objecte de derogació i les propostes de textos
refosos corresponents. Així mateix, en aquesta sessió el Consell de Govern va prendre l'acord següent:
Primer.- Donar-se per assabentat de l'estat d'execució de l'encàrrec a la Secretaria General sobre actualització,
refosa i difusió de textos normatius de la UAB en (..) relació amb les normes complementàries a les normes
generals aplicables als estudiants de la UAB, i obrir un termini de 15 dies a partir de demà per tal que els
membres del Consell de Govern facin arribar a la Secretaria General les seves propostes de modificacions,
esmenes i suggeriments sobre ambdós textos
Segon.- Encarregar la secretària general que presenti de nou les propostes de textos refosos en matèria de (..)
normes complementàries a les normes generals aplicables als estudiants de la UAB, per a la propera sessió del
Consell de Govern amb les modificacions que hagin de ser incorporades arrel del tràmit de presentació
d'esmenes i suggeriments sobre ambdós textos.
Pel que fa a la proposta de text refós en relació amb les normes complementàries a les normes general
aplicables als estudiants de la UAB es constata que no s’han presentat esmenes, però s’han introduït unes
modificacions puntuals als article 58.a), 75.2, 79.d) i 81.1.c), per tal d’adequar-los a la realitat actual i s’hi ha
incorporat una proposta de Disposició Addicional en virtut de la qual es faculta a la Comissió d’Afers
d’Estudiants per a regular el Directori de col·lectius de la UAB i els drets i deures que s’hi puguin derivar.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la secretària general, el Consell de Govern
de la UAB ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- En relació amb la proposta d'actualització i refosa dels textos normatius vigent a la UAB en relació
amb les normes complementàries a les normes generals aplicables als estudiants de la UAB:
1.- Aprovar el Text refós de la Normativa en relació amb les normes complementàries a les normes generals
aplicables als estudiants de la UAB, que tot seguit es transcriu en el document annex [Document]
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2.- Derogar totes les normes d'igual o inferior rang aprovades per la Universitat Autònoma de Barcelona que
s'oposin a la present Normativa.
3.- Facultar la Comissió d’Afers d’Estudiants perquè, si escau, adopti les mesures necessàries per al
desenvolupament i l'aplicació de la present normativa.
SEGON.- Ordenar la publicació d'aquests textos refosos al Butlletí Oficial de la UAB.
TERCER.- Aquests textos refosos entraran en vigor l'endemà de la seva aprovació pel Consell de Govern.
Acord 44/2011, 13 de juliol, del Consell de Govern
Vista la proposta del vicerector d’Investigació de 23 de juny de 2011.
Vist l'acord de Consell de Govern de 19 de juliol de 2007 que estableix el Reglament de les beques de personal
investigador en formació de la UAB.
Atesa la promulgació de la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació i la necessitat de
revisar les figures de recerca i les normatives aprovades al respecte per aquesta Universitat que aconsellen
utilitzar altres figures diferents als Becaris de Suport a la Recerca.
Vista la proposta del vicerector d’Investigació de 23 de juny de 2011.
Vist l'article 64.d dels Estatuts de la UAB i l'article 3. del Reglament del Consell de Govern, aprovat pel Consell
de Govern de data 26 de febrer de 2004, que estableixen que correspon al Consell de Govern regular els
assumptes objecte de la seva competència en matèria, entre d'altres, d'ordenació acadèmica, organització de
l’administració universitària i dels recursos humans.
Vist l'article 16.4.c) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a
les competències de la Comissió d’investigació, que estableix que li correspon informar de les propostes que
han de ser discutides i, si escau, aprovades pel Consell de Govern pel que fa a disposicions normatives en
matèria d’investigació.
A la sessió de la Comissió d’Investigació convocada pel dia 8 de juliol de 2011 es va presentar aquest punt per
al seu informe corresponent.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del Vicerector d’Investigació, el Consell de
Govern de la UAB ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Acordar el següent:
I) La modificació del Reglament de les beques de personal investigador en formació de la UAB aprovat per
acord del Consell de Govern de 19 de juliol de 2007, en els termes següents:
1.- Modificar el paràgraf segon de l’article 2, que restarà redactat de la manera següent:
‘Aquestes beques poden articular-se mitjançant les Beques de formació de personal investigador en formació’.
2.- Supressió de l’article 4.
3.- Es modifica la numeració de l’article 5, que passa a ser l’article 4.
II) Disposició transitòria: Les persones beneficiàries de les beques de suport a la recerca existents en el
moment d’aprovació dels presents acords mantindran la seva situació en relació a les esmentades beques fins
la seva extinció i els hi serà d’aplicació el règim jurídic aplicable fins el 13 de juliol de 2011.
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SEGON.- Establir la seva entrada en vigor a partir de l’endemà de la seva aprovació per part del Consell de
Govern, i ordenar la seva publicació al Butlletí Oficial de la UAB.
TERCER.- Encarregar al vicerector d’investigació l'execució i el seguiment d’aquests acords.
QUART.- Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.
Acord 45/2011, 13 de juliol, del Consell de Govern
L’equip de Govern de la UAB ha analitzat i confirmat la conveniencia i la necessitat de que la UAB disposi d’una
normativa general sobre autorització i signatura de convenis de col·laboració i contractes de transferència de
tecnologia i coneixement, que crei així mateix un Registre Únic de Convenis per a la UAB. Tant es aixi que el Pla
Director de la UAB 2010-2012 ja preveía aquesta actuació que avui es presenta.
La secretària general de la UAB amb la col·laboració del Gabinet Jurídic de la UAB i de l’Oficina de Coordinació
Institucional ha elaborat una proposta que ha estat informada als diversos àmbits de gestió de la Universitat.
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. S’adjunta un resum d’aquesta iniciativa.
Aquesta proposta va ser sotmesa també a una primera anàlisi de la Comissió d’Economia i d’Organització i de la
Comissió d’Investigació, posteriorment van ser valorades les diverses aportacions, i finalment ha estat
informada favorablement per la Comissió d’Economia i d’Organització en data 30 de juny de 2011 i es
presentarà també a informe de la Comissió d’Investigació en data 8 de juliol de 2011.
En aquesta sessió del Consell es presenta la proposta de normativa per tal que els seus membres puguin
presentar els suggeriments que considerin adients i se sotmetrà a aprovació, si escau, en una propera sessió.
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.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la secretària general, el Consell de Govern
de la UAB ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Donar-se per assabentat de la proposta de Normativa sobre l’autorització i signatura de convenis de
col·laboració i contractes de transferència de tecnologia i coneixement.
SEGON.- Obrir un termini de 15 dies a partir de demà per tal que els membres del Consell de Govern facin
arribar a la Secretaria General les seves propostes de modificacions, esmenes i suggeriments d’aquesta
normativa .
TERCER.- Encarregar la secretària general que presenti de nou la proposta de Normativa sobre l’autorització i
signatura de convenis de col·laboració i contractes de transferència de tecnologia i coneixement, per a la
propera sessió del Consell de Govern amb les modificacions que hagin de ser incorporades arrel del tràmit de
presentació d'esmenes i suggeriments.
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Acord 46/2011, 13 de juliol, del Consell de Govern
En data 7 d'abril de 2010 el Consell de Govern va acordar:
Primer.- Delegar a la secretària general l'elaboració d'un text refós de les normes aprovades pel Consell de
Govern, directament o per les seves comissions, en cadascun dels àmbits següents: personal acadèmic, afers
acadèmics, personal d'administració i serveis, investigació, creació i adscripció de centres, estudiants i, en
general, qualsevol altre àmbit que hagi estat objecte d'una regulació general aprovada per aquest òrgan de
govern.
Segon.- L'autorització per refondre comprèn l'actualització, l'aclariment i, quan s'escaigui, l'harmonització de les
normes aprovades pel Consell de Govern per a garantir la seva adequació al marc legal actual. Així mateix,
aquesta autorització faculta per intitular els títols, capítols i els articles dels diferents textos que s'elaborin per a
cadascuna de les diferents matèries, les quals poden agrupar-se en un únic text normatiu o en diversos textos
segons l'objecte concret a regular, i haurà de determinar les disposicions que en cada cas són objecte de
derogació.
Tercer.- La proposta de refosa serà presentada a l'Equip de Govern per a la seva validació; posteriorment la
secretària general, comunicarà la proposta als membres del Consell de Govern i obrirà un termini d'al·legacions
circumscrites al correcte exercici de la delegació, transcorregut el qual es presentarà la proposta al Consell de
Govern per a la seva ratificació. Un cop ratificat el text pel Consell de Govern es procedirà a la seva publicació
al Butlletí Oficial de la UAB i a la difusió escaient, per a garantir el coneixement per part de la comunitat
universitària.
En la sessió del Consell de Govern la secretària general va fer la presentació de l'estat de les propostes pel que
fa a les normes sobre organització acadèmica, així com de la metodologia seguida fins a la data. La proposta
que es presenta conté un índex dels futurs textos refosos, un llistat de les normes de la UAB que seran objecte
de derogació i una proposta de text refós de les diferents normatives actualment vigents en relació amb
aquesta matèria.
La proposta de text refós que es va presentar inclou la regulació actualment en vigor sobre l’organització
interna dels estudis de grau, accions propedèutiques, organització acadèmica interna dels plans d’estudis
regulats amb anterioritat al Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, organització interna dels estudis de
màster, de doctorat i de formació permanent, criteris per a l’adscripció de centres i alguns aspectes que es
refereixen a la durada dels procediments administratius que es tramiten a la UAB.
En la sessió del Consell de Govern es va obrir, com és habitual, un termini per a la presentació d'esmenes i
suggeriments circumscrites a les matèries regulades i a la vigència dels preceptes continguts i posteriorment,
en un proper Consell de Govern, la secretària general presentarà la proposta definitiva de text refós referit a
aquest àmbit.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la secretària general, el Consell de Govern
de la UAB ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Donar-se per assabentat de l'estat d'execució de l'encàrrec a la secretaria general sobre actualització,
refosa i difusió de textos normatius de la UAB en matèria d’organització acadèmica complementària a la
normativa acadèmica de caràcter general de la UAB, i obrir un termini de 15 dies a partir de l'endemà de la
sessió per tal que els membres del Consell de Govern facin arribar a la Secretaria General les seves propostes
de modificacions, esmenes i suggeriments sobre ambdós textos.
SEGON.- Encarregar la secretària general que presenti de nou la proposta de text refós de les normatives sobre
organització acadèmica, per a la propera sessió del Consell de Govern amb les modificacions que hagin de ser
incorporades arrel del tràmit de presentació d'esmenes i suggeriments.
Acord 47/2011, 13 de juliol, del Consell de Govern
El Consell de Govern de la UAB va aprovar en data 15 de juliol de 2009 la creació del Departament de
Comunicació Audiovisual i Publicitat II (CAP II).
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En data 30 de març de 2011 el Consell del Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat II ha aprovat la
proposta de canvi de nom del Departament en els sentit que passi a denominar-se Departament de Publicitat,
Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual.
Les raons que justifiquen el canvi de nom, adduïdes pel propi Departament a fi i efecte d'aconseguir una millor
definició i ajust del nom del Departament a la pròpia especificitat dels professors que el componen i dels
objectius científics i docents i socials als quals es dirigeixen són les següents:
1. Que la denominació: "Comunicació Audiovisual i Publicitat II" no proposa diferenciació clara respecte al
departament homònim "Comunicació Audiovisual i Publicitat I" ;
2. Que l'assignació del nombre II com a únic element diferencial, pot resultar tant un condicionant con un factor
de desorientació per a descriure de forma sintètica les característiques i objectius propis del departament;
3. Que considerem pertinent mantenir l’entesa institucional del Centre en el moment de articular l'actual
estructura de departaments de la Facultat de Ciències de la Comunicació, en la qual es va acordar no incloure
cap especificitat en el nom que resultes lesiva pel departament de "Comunicació Audiovisual i Publicitat I";
4. Que tant el perfil curricular i acadèmic del professorat que compon el nostre departament, la càrrega docent
que te assignada i els objectius científics i socials que perseguim tenen un èmfasi clar i explícit en el àmbit
acadèmic de la Publicitat i les Relacions Públiques, tot mantenint un interès lògic per les múltiples dimensions
de la comunicació audiovisual que tenen relació directa amb la Publicitat i les Relacions Públiques;
Des del Departament interessat entenen que la denominació "Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació
Audiovisual", tot mantenint l'acord de no incloure cap especificitat nova en el nom que pugui afectar els
interessos del Departament de "Comunicació Audiovisual i Publicitat I", recull i expressa adequadament el
caràcter propi del nostre departament i diferencia amb prou claredat tant les similituds com diferencies
d'ambdós departaments.
D'acord amb els articles 20 i 64 dels Estatuts de la UAB, correspon al Consell de Govern l'aprovació del canvi de
nom d'un departament.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del Departament de Comunicació Audiovisual
i Publicitat II, el Consell de Govern de la UAB ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Obrir un termini de 15 dies per tal que les facultats, escoles, departaments, instituts universitaris
d'investigació i personal acadèmic afectats presentin, si ho consideren convenient, al·legacions motivades sobre
la proposta de canvi de nom del Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat II i, eventualment, que es
facin arribar a la Secretaria General.
SEGON.- Comunicar el present acord als departaments, instituts universitaris d'investigació, facultats i escoles.
Acord 48/2011, 13 de juliol, del Consell de Govern
El Consell de Govern de la UAB va aprovar en data 15 de juliol de 2009 la creació del Departament de
Comunicació Audiovisual i Publicitat II (CAP II).
En data 30 de març de 2011 el Consell de Departament ha aprovat la proposta de Reglament del Departament.
El projecte de Reglament que es presenta s'ajusta al Reglament marc de facultats i escoles universitàries,
departaments i instituts universitaris d'investigació i centres de recerca propis, aprovat pel Consell de Govern
de 29 de gener de 2004, modificat pels acords de 29 d'abril de 2004 i 2 d'octubre de 2008. Han estat introduïts
els canvis puntuals proposats pel Gabinet Jurídic a l'article 1 en el sentit de suprimir la referència al Reial decret
1393/2007, i l'article 13, en el sentit de substituir l'expressió que pertany als cossos docents universitaris per
amb vinculació permanent a la Universitat, d'acord amb el que disposa l'article 25 de la Llei orgànica 4/2007,
de 12 d'abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats (LOMLOU).
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D'altra banda, en la mateixa data de 30 de març de 2011, el Consell de Departament ha aprovat la proposta de
canvi de nom del Departament en el sentit que passi a denominar-se Departament de Publicitat, Relacions
Públiques i Comunicació Audiovisual. En cas que aquesta proposta de canvi de nom sigui aprovada pel Consell
de Govern en la propera sessió les referències al nom del Departament contingudes a l'articulat del Reglament
es consideraran efectuades amb el nom nou del Departament.
D'acord amb l'article 64 dels Estatuts de la UAB correspon al Consell de Govern ratificar el Reglament del
Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat II, aprovat pel Consell de Departament.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del Departament de Comunicació Audiovisual
i Publicitat II, el Consell de Govern de la UAB ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar el Reglament del Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat II de la UAB.
En el cas que s'aprovi el canvi de nom del departament per Departament de Publicitat, Relacions Públiques i
Comunicació Audiovisual, s'entendrà modificat automàticament el present Reglament.
SEGON.- Establir la seva entrada en vigor a partir del dia següent de la seva aprovació per part del Consell de
Govern, i ordenar la seva publicació al Butlletí Oficial de la UAB.
TERCER.- Comunicar el present acord al Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat II, a la Facultat
de Ciències de la Comunicació i als altres departaments adscrits a la Facultat.
Acord 49/2011, 13 de juliol, del Consell de Govern
Vista la petició realitzada pel Director General de la Fundació Privada Parc de Recerca de la UAB (FPRUAB).
Vista l’avaluació de la proposta del Vicerectorat de Projectes Estratègics i de Planificació en relació amb la
cessió d'ús d'espais a la Fundació Privada Parc de Recerca UAB, un cop analitzada la petició i les disponibilitats
d'espais a l'edifici EUREKA, i en la que constata l' interès de la UAB en l'esmentada cessió d'ús.
Vistos els antecedents següents sobre aquest bé immoble i sobre el seu ús:
-

Atès que en dates 28 de setembre de 2.004 i 23 de novembre de 2004 la UAB i el Consorci de la Zona
Franca de Barcelona (CZFB) van formalitzar uns convenis de col·laboració on es preveia la construcció d'un
edifici d'oficines en terrenys del Campus de la UAB per tal d'afavorir els contactes entre el món universitari i
l'empresarial amb la finalitat de fer possible la incorporació de nous coneixements tecnològics a les
empreses radicades a Catalunya o aquelles que s'hi poguessin ubicar en un futur.

-

Atès que en data 11 de febrer de 2008 la UAB va atorgar una concessió administrativa al Consorci de la
Zona Franca de Barcelona (CZFB) sobre 6.170,83 m2 integrants de la finca registral inscrita a favor de la
UAB al Registre de la Propietat de Cerdanyola del Vallès - llibre 908, tom 1.423, foli 93, finca número
45.277-, per a la construcció i la seva posterior explotació d'un edifici anomenat EUREKA, per un termini de
30 anys, la qual va ser aprovada per acord del Consell Social de data 25 de maig de 2007 i del Consell de
Govern de data 7 de juny de 2007.

-

Atès que en data 21 de desembre de 2009 el CZFB i UAB van subscriure un contracte d'arrendament per a
ús diferent del de vivenda pel qual la UAB esdevingué arrendatària dels mòduls oficina i places
d'aparcament de l'Edifici EUREKA, els quals es passen a detallar:

-

Planta Baixa: Mòdul 1 de 80 m2; Mòdul 2 de 67 m2; Mòdul 3 de 67 m2; Mòdul 4 de 156 m2; Mòdul 5 de 94
m2; Mòdul 6 de 50 m2 i Mòdul 7 de 80 m2. La total superfície dels Mòduls indicats de la planta baixa és de
594 m2.

Planta Primera: Mòdul 1 de 189 m2; Mòdul 2 de 181 m2; Mòdul 3 de 129 m2; Mòdul 4 de 146 m2; Mòdul 5 de
136 m2; Mòdul 6 de 107 m2 i Mòdul 7 de 102 m2; Mòdul 8 de 100 m2; Mòdul 9 de 147 m2. La total superfície
dels Mòduls indicats de la planta baixa + 1 és de 1.237 m2.
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Setze places d'aparcament, una per cada Mòdul oficina.
En aquest contracte d'arrendament es va convenir que la UAB havia de destinar els béns arrendats a acollir
diferents unitats i equips de recerca i desenvolupament (R+D), tant d'empreses com de la pròpia UAB i la seva
esfera, amb l'objectiu de facilitar i afavorir el contacte entre el món universitari i l'empresarial, la gestió i del
coneixement i la col·laboració entre empreses.
-

Atès que en data 21 de desembre de 2009 el CZFB i UAB van subscriure un Acta d'entrega de superfícies de
l'edifici EUREKA en concepte de cànon concessional en virtut del qual el CZFB va lliurar a la UAB cinc (5)
places d'aparcament de la planta soterrani i cinc-cents vint-i-dos metres quadrats (522 m2) de la planta
baixa de l'edifici EUREKA.

-

Atès que en aquesta Acta d'entrega de superfície les parts signatàries varen acordar que els espais lliurats
en concepte de cànon eren superiors a la inicialment pactada en la concessió (10 per 100 de la superfície
útil total de l'edifici), aquestes van fixar l'escreix existent en vuitanta-dos metres quadrats (82 m2) i van
acordar la obligació de la UAB de pagar la xifra de 1.230 €/mes –IVA o el tribut que gravi aquesta quantitat
apart- al CZFB, revisable anualment, en concepte de compensació econòmica per aquest escreix i a pagar
durant la vida de la concessió. Aquesta quantitat es merita el dia 1 de cada mes en que estigui vigent el
dret del CZFB, i serà objecte de pagament en els deu dies següents, mitjançant transferència bancària.

-

Vist l'informe econòmic emès per la vicegerència d'economia.

-

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

D'acord amb allò que disposa l'article 207.2 dels Estatuts de la UAB, que estableix que la disposició dels béns
immobles de la Universitat correspon al Consell Social, a proposta del Consell de Govern.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, el Consell de Govern de la UAB ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Autoritzar la cessió d'ús de cinc (5) places d'aparcament del soterrani i 522 m2 de la planta baixa de
l'edifici EUREKA a la Fundació Privada Parc de Recerca UAB segons el que disposa la legislació vigent en matèria
de patrimoni, d'acord amb les condicions següents:
Objecte: Cessió d'ús de cinc (5) places d'aparcament de la planta soterrani i cinc-cents vint-i-dos metres
quadrats (522 m2) de la planta baixa de l'edifici EUREKA ubicat a la finca registral inscrita a favor de la UAB al
Registre de la Propietat de Cerdanyola del Vallès - llibre 908, tom 1.423, foli 93, finca número 45.277-.
Destinació: Explotació dels espais l'ús dels quals es cedeix a finalitats pròpies de foment de la innovació i la
transferència de coneixement.
Duració: 10 anys, prorrogable automàticament, si no hi ha denúncia prèvia per qualsevol de les dues parts, per
períodes iguals i successius de 10 anys fins arribar al termini màxim de duració de la concessió realitzada per la
UAB a favor del Consorci de la Zona Franca de Barcelona en data 11 de febrer de 2008.
Règim econòmic: 1.230 euros mensuals –IVA o el tribut que gravi aquesta quantitat apart-, revisables
anualment, meritant-se el dia 1 de cada mes en que estigui vigent el dret del CZFB, i serà objecte de pagament
en els deu dies següents, mitjançant transferència bancària.
Reversió: Es produirà la reversió automàtica dels béns l'ús del qual es cedeix al patrimoni de la UAB en cas que
aquests no es destinin a l'ús determinat.
Autorització de la UAB: Qualsevol cessió a tercers de l'espai o instal·lacions que constitueixen l'objecte de la
present cessió d'ús haurà de ser objecte d'una autorització expressa per part de la UAB.
SEGON.- Elevar al Consell Social el present acord, per tal que exerceixi les seves competències.
TERCER.- Autoritzar a la rectora, o persona en qui delegui, perquè amb les més àmplies facultats pugui signar
els documents públics i privats que siguin necessaris, amb les clàusules que consideri més adients, per donar
compliment a aquest acord.
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QUART.- Encarregar al Vicerectorat de Projectes Estratègics i de Planificació que faci el seguiment de
l'acompliment d'aquest acord.
CINQUÈ.- Comunicar el present acord al Vicerectorat d'Economia i d'Organització.
Acord 50/2011, 13 de juliol, del Consell de Govern
Vista la proposta del Vicerectorat de Projectes Estratègics i de Planificació en relació amb la cessió d’ús d’espais
al CSIC.
Atès que la UAB és titular dominical de la finca inscrita al Registre de la Propiedad de Cerdanyola del Vallès en
el Volum 1423, del llibre 908 de Cerdanyola, al foli 100, Finca nº 45.279, inscripció 1ª, en virtut d’escriptura
d’agrupació de finques atorgada davant la notària de Barcelona, na Isabel Gabarró Miquel, en data 4 d’abril de
2001, sota el número 1446 del seu protocol:
Terreny, situat a Bellaterra, terme municipal de Cerdanyola del Vallès, de nou-cents cinquanta i cinc mil trescents noranta-tres metres vuitanta-quatre dècims quadrats. Llinda: Nord, finques de la UAB, finques de la
Cooperativa de Vivendes de la UAB y amb torrent de la Clota; Sud, amb finques de la UAB i finques de la
senyora Assumpció Fatjó Pi; Est, amb finca del senyor José Margenta i amb hereus del senyor Sanfeliu, i Oest,
amb la finca segregada, registral 49.433 de Cerdanyola del Vallès, finques de la UAB, finques del senyor
Esteban Bigas, finques del senyor Jaime Burguet i amb finca resigstral número 44.336.
Atès que a l’any 2005 la UAB va projectar i iniciar l’edificació del ‘Mòdul Parc de Recerca C’ sobre la porció de
terreny indicada anteriorment, substanciant-se a tal efecte les següents licitacions:
-

Concurs públic núm. 1960/2005 per a l’adjudicació del contracte de consultoria consistent en la redacció
del projecte d’obra bàsic i executiu i la direcció de les obres del ‘Mòdul de Recerca de Ciències’ el qual
va ser adjudicat al despatx d’arquitectes ‘ESPINET/UBACH ARQUITECTO, S.L.’ en data 28 de juliol de
2005, formalitzant-se el contracte el 12 de setembre de 2005 per valor de 259.450,00 € (IVA inclòs);

-

Concurs públic núm. 2042/2005 per a l’adjudicació de la 1a fase de las obres del ‘Mòdul de Recerca de
Ciències’ –corresponent al moviment de terres i estructures- el qual va ser adjudicat a la companyia
VOPI-4, S.A. en data 16 de novembre de 2005, formalitzant-se el contracte el 23 de novembre de 2005
per valor de 831.069,98 € (IVA inclòs) i havent-se lliurat l’obra el 13 de novembre de 2006;

-

Concurs públic núm. 2458/2007 per a l’adjudicació de la 2a fase de las obras del ‘Mòdul de Recerca de
Ciències’ –corresponents a la coberta i als cerraments exteriors- el qual va ser adjudicat a la companyia
VOPI-4, S.A. en data 15 de març de 2007, formalitzant-se el contracte el 26 de març de 2007 per valor
de 470.218,55 € (IVA inclòs) i havent-se lliurat l’obra el 9 de maig de 2008;

Atès que es va deixar per a una 3a fase l’execució de la resta de l’obra pendent de l’edifici, el qual va passar a
denominar-se ‘Mòdul Parc de Recerca C’.
Atès que en data 6 de març de 1984 el CSIC i la UAB van formalitzar un Acord Marc de Col·laboració en virtut
del qual ambdues institucions mantenen relacions de col·laboració en diferents camps científics fruit dels quals
el dia 29 de setembre de 2006 les parts compareixents varen signar un protocol d’intencions per a dotar a
l’Instituto de Ciencias del Espacio que pertany al CSIC, d’espais suficients per a desenvolupar les seves
activitats a l’edifici ‘Mòdul Parc de Recerca C’.
Atès que la ubicació en el Campus universitari de la UAB d’un institut d’aquestes característiques constitueix un
element estratègic i s’entén que contribuirà de forma significativa a la investigació científica i tecnològica de
l’espai en l’àmbit universitari.
Atès que la UAB i el CSIC per tal de garantir la seva ubicació en el campus han formalitzat un acord en virtut
del qual la UAB ha cedit l’ús al CSIC de la superfície de 1.235 m2 del terreny de la finca registral 42.279
anteriorment identificada on es troba ubicat el ‘Mòdul Parc de Recerca C’, junt amb la part del mateix que es
troba actualment edificat, amb l’objectiu que el CSIC en disposi en règim de concessió administrativa, per a la
realització de les obres de la 3a fase de construcció de l’esmentat edifici i la seva posterior explotació, acord
aquest que s’ha de sotmetre a la ratificació per part dels òrgans de govern de la UAB per a la seva eficàcia.
D’acord amb allò que estableix l’article 207.2 dels Estatuts de la UAB que estableix que la disposició dels béns
immobles de la Universitat correspon al Consell Social, a proposta del Consell de Govern.
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Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, el Consell de Govern de la UAB ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Donar-se per assabentat dels antecedents exposats i donar conformitat a la formalització d’una
concessió administrativa al CSIC sobre els espais i edificació que a continuació s’identifiquen, d’acord amb allò
que disposa la legislació vigent en matèria de patrimoni, i amb subjecció a les condicions següents:
-

Objecte: Concessió administrativa en virtut de la qual la UAB cedeix l’ús al CSIC d’una superfície de terreny
de 1.235 m2 de la finca registral 42.279 anteriorment identificada on es troba ubicat el ‘Mòdul Parc de
Recerca C’ en procés de construcció, i de tot allò que en l’actualitat estigui edificat perquè el CSIC finalitzi
l’obra pendent i gaudeixi l’ús exclusiu del terreny esmentat i la pràctica totalitat de l’obra final. S’annexa
plànols de situació, d’emplaçament i de l’edifici projectat.

-

Aportació econòmica: El CSIC no aporta cànon perquè assumeix el cost de l’obra pendent i la UAB es
beneficia de l’ús de la tercera planta de l’edifici en els termes que es concretin per part de la UAB i el CSIC

-

Termini de duració: 60 anys des de la finalització de l’obra projectada.

-

Destinació: El CSIC haurà de realitzar les obres de la 3a fase de construcció del ‘Mòdul Parc de Recerca C’ i
posteriorment l’explotarà, ubicant la seu de l’Institutio de Ciencias del Espacio.

SEGON.- Encarregar al Vicerectorat de Projectes Estratègics i de Planificació que faci el seguiment de
l’acompliment d’aquest acord.
TERCER.- Elevar al Consell Social el present acord, per tal que exerceixi les seves competències.
QUART.- Comunicar el present acord al Vicerectorat de Projectes Estratègics i de Planificació.
Acord 51/2011, 13 de juliol, del Consell de Govern
Vista la proposta del Vicerectorat de Projectes Estratègics i de Planificació en relació amb la cessió d’ús d’espais
a la Fundació Privada Institut Català de Paleontologia (ICP)
Atès que l’ICP és una fundació privada en la que participen el Departament d’Innovació, Universitats i Empresa
de la Generalitat de Catalunya i la UAB, dedicada a la investigació en paleontologia, que forma part del
programa CERCA de la Generalitat de Catalunya i està adscrita al Parc de Recerca UAB.
Atès que en data 31 d’octubre de 2007 la UAB i l’ICP van signar un conveni en virtut del qual s’autoritzava a
l’ICP a instal·lar i ocupar uns pavellons prefabricats fins que es decidís i adeqüés la ubicació definitiva de
l’Institut.
Atès que la Generalitat de Catalunya ha atorgat a la UAB una subvenció de 8.690.000 € per a la construcció
d’un nou edifici destinat a la ubicació de l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental (ICTA), institut universitari
d’investigació propi de la UAB i que també ha atorgat a l’ICP una subvenció per a la construcció dels nous
espais de l’ICP, en el marc de la convocatòria FEDER Catalunya 2007-2013.
Atès que la UAB ha arribat a un acord amb l’ICP en relació amb el projecte de construcció d’un nou edifici al
campus de la UAB amb la finalitat de donar ubicació a l’ICTA i l’ICP i la distribució d’espais que ha d’ubicar
l’ICTA i l’ICP.
Atès que la UAB és titular dominical de la finca la descripció de la qual es passa a realitzar, inscrita en el
Registre de la Propiedad de Cerdanyola del Vallès al Volum 1423, del llibre 908 de Cerdanyola, al foli 96, Finca
núm. 45.277, inscripció 1a, en virtut d’escriptura d’agrupació de finques, atorgada davant la notària de
Barcelona, Sra. Isabel Gabarró Miquel, en data 4 de abril de 2001, sota el número 1445 del seu protocol:
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‘Porció de terreny, situada a Bellaterra, terme municipal de Cerdanyola del Vallès, d’extensió quatre cents
cinquanta set mil cent dos metres quadrats. Afronta al Nord amb finques de la Universitat Autònoma de
Barcelona, a l’Est, amb l’Heretat Planas de succesors de Juan Margenat a l’Oest amb torrent i bosc del Fatxó del
Xiprés i peça de terra denominada Más Salós; al Sud, amb una carretera amb finca del Marqués de Cerdanyola i
amb finca adquirida per “Comisión de Urbanismo y Servicios Comunes’.
Atès que dintre d’aquesta porció de terreny la UAB té intenció d’ubicar l’edifici on quedaran ubicats l’ICTA i l’ICP
davant de l’autopista AP7, al costat de l’edifici EUREKA i en front de l’edifici del Centre d’Investigació en
Agrogenomica (CRAG), en una parcel·la de 4.905,5 m2, amb una ocupació màxima de 1600 m2 i un sostre de
5.000 m2.
Atès que l’article 207.2 dels Estatuts de la UAB estableix que la disposició dels béns immobles de la Universitat
correspon al Consell Social, a proposta del Consell de Govern.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, el Consell de Govern de la UAB ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Autoritzar l’atorgament d’una concessió demanial a la Fundació Privada Institut Català de
Paleontologia, sobre els espais que a continuació s’identifiquen, segons el que disposa la legislació vigent en
matèria de patrimoni, d’acord amb les condicions següents:
-

Objecte: Concessió administrativa en virtut de la qual la Universitat Autònoma de Barcelona cedeix l’ús a la
Fundació Privada Institut Català de Paleontologia d’una superfície de terreny consistent en 2.228 m2 dels
7.500 m2 construïts d’obra nova de l’edifici ICTA-ICP que la UAB té previst edificar; així com, la cessió d’ús
compartida amb la UAB de 180 m2 dels 7.500 m2 construïts de l’esmentat edifici el qual estarà ubicat en
una parcel·la de 4.905,5 m2, amb una ocupació màxima de 1600 m2 i un sostre de 5.000 m2 radicada a la
Finca núm. 45.277 del Registre de la Propietat de Cerdanyola del Vallès, segons plànols de situació i
emplaçament annexos perquè la Fundació Privada Institut Català de Paleontologia gaudeixi l’ús.

-

Aportació econòmica de l’ICP: No es cobra cànon perquè la Fundació Privada Institut Català de
Paleontologia aporta 3.300.000 € a la fase de construcció prèvia de l’edifici ICTA-ICP.

-

Termini de duració: 50 anys des de la finalització de l’obra projectada, prorrogable pel termini i amb les
formalitats establertes a la legislació patrimonial d’aplicació.

-

Destinació: la Fundació Privada Institut Català de Paleontologia destinarà aquests espais a les finalitats
pròpies de l’Institut i no podrà destinar la superfície cedida a una finalitat diferent de la prevista.

SEGON.- Encarregar al Vicerectorat de Projectes Estratègics i de Planificació que faci el seguiment de
l’acompliment d’aquest acord.
TERCER.- Elevar al Consell Social el present acord, per tal que exerceixi les seves competències.
QUART.- Comunicar el present acord al Vicerectorat de Projectes Estratègics i de Planificació.
Acord 52/2011, 13 de juliol, del Consell de Govern
Vista la proposta del Vicerectorat de Projectes Estratègics i de Planificació en relació amb la ratificació de la
cessió d’ús d’espais a la Fundació Privada Institut Català de Nanotecnologia (ICN).
Atès que l’ICN és una fundació privada en la que participen el Departament d’Universitats, Recerca i Societat de
la Informació de la Generalitat de Catalunya i la UAB.
Atès que la UAB està interessada en fidelitzar i incrementar el vincle amb instituts de recerca amb cert
component estratègic com és el cas de l’ICN, s’han anat signant uns convenis que han possibilitat l’habilitació
d’espais útils per l’ICN i també per la UAB. Actualment, esdevé oportú liquidar els aspectes econòmics presents
i dirigir els esforços a garantir una ubicació definitiva i estable dins el campus.
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Els antecedents sobre els que pivoten les propostes d’acord que es presenten a aprovació del Consell de Govern
de la UAB són els següents:
-

En data 12 de desembre de 2006 la UAB i l’ICN van subscriure un conveni en virtut del qual la UAB va cedir
a l’ICN, de forma temporal –com a màxim l’1 de novembre de 2008- i gratuïta, el dret d’ús d’un espai de
1.030 m2 repartits en dues plantes (2a i 3a) a l’ampliació de l’edifici on s’ubica l’Escola d’Enginyeria,
assumint l’ICN, inicialment, els costos associats a l’adequació dels espais, per valor d’1.000.000 €,
comprometent-se la UAB retornar aquests diners no més tard de l’1 de febrer de 2008.

-

En data 29 d juny de 2007 les parts signatàries van formalitzar la 1a addenda a l’anterior conveni, en virtut
de la qual es va incorporar en les condicions financeres del conveni que l’ICN es feia càrrec, inicialment,
dels costos associats a la compra del mobiliari d’oficina i el mobiliari dels laboratoris de la Planta 2 (2a
Fase) els quals es valoraven en 200.000 €.

-

En data 19 d’octubre de 2007 les parts signatàries van formalitzar la 2a addenda al conveni, en virtut de la
qual es va estimar el cost de les obres d’adequació dels espais de la Planta 2 (2a Fase) i l’ICN va ampliar
l’assumpció inicial dels costos de la compra de mobiliari a les dues plantes (Planta 2 i 3), tot això com a
conseqüència de la construcció de nous laboratoris de recerca resultant una xifra global per tots els
conceptes (obres fases 1, 2 i mobiliari laboratori) 1.300.000 €.

-

En data 24 de gener de 2008 les parts signatàries van formalitzar la 3a addenda al conveni, en virtut de la
qual es va modificar la data en la que la UAB retornaria els imports avançats per les obres i pel mobiliari
satisfet, inicialment, per l’ICN, concretant-se en 1 mes a comptar des del requeriment de pagament
efectuat per l’ICN. També es va modificar el termini màxim d’ocupació establert inicialment fins el 1 de
novembre de 2008 -9 mesos des de la data límit perquè la UAB retornés a l’ICN els diners per ella
avançats- pel moment en que la UAB retornés els diners a l’ICN establint-se com a tal data el mes de juliol
de 2009.

-

En data 30 de juny de 2009 ha estat formalitzada la 4a addenda al conveni, en virtut de la qual es va
pactar que l’ICN assumia definitivament els costos d’adquisició i la titularitat del mobiliari d’oficina i de
laboratoris i que des de l’1 d’agost de 2009 l’ICN pagaria un lloguer mensual per import de 15.450 € (IVA
no inclòs), ampliant el termini d’ocupació fins el mes de juny de 2011, amb una pròrroga automàtica de sis
mesos més de durada i amb altres possibles pròrrogues successives voluntàries per períodes de sis mesos.

En data 1 de desembre de 2010 la UAB i l’ICN han formalitzat un conveni en virtut del qual s’inicia el procés de
liquidació els costos de les obres d’adequació dels espais de la 2a i 3a planta per valor de 817.997,71 €,
establint-se la obligació de la UAB de retornar a l’ICN l’esmentat import.
Vist l’informe econòmic emès per la vicegerència d’economia.
D’acord amb allò que disposen els articles 93 i 137.4 de la llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les
Administracions Públiques, l’article 29 del decret legislatiu 1/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el text
refós de la llei de patrimoni de la Generalitat de Catalunya, els articles 72 a 81 del decret 323/1983, de 14 de
juliol, del reglament del patrimoni de Catalunya i l’article 207.2 dels Estatuts de la UAB.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, el Consell de Govern de la UAB ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.Donar-se per assabentats dels acords formalitzats
BARCELONA (UAB) i la FUNDACIÓ PRIVADA INSTITUT CATALÀ DE
cessió d’ús d’un espai de 1.030 m2 repartits en dues plantes (2a
l’Escola d’Enginyeria, tot ratificant tots els actes realitzats per la UAB

entre la UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE
NANOTECNOLOGIA (ICN) en relació a la
i 3a) a l’ampliació de l’edifici on s’ubica
a tal efecte.

SEGON.- Autoritzar la cessió d’ús d’un espai de 1.030 m2 repartits en dues plantes (2a i 3a) a l’ampliació de
l’edifici on s’ubica l’Escola d’Enginyeria fins el mes de desembre de 2011, amb la possibilitat de prorrogar la
cessió d’ús per voluntats de les dues parts contractants per períodes iguals i successius de sis mesos de
durada.
TERCER.- Encarregar la Vicegerenta d’Economia que prepari la liquidació econòmica corresponent.
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QUART.- Encarregar el Vicerector de Projectes Estratègics i de Planificació la preparació d’una proposta de
concessió administrativa o document jurídic que correspongui per a la ubicació definitiva de l’ICN, si escau, al
campus de la UAB.
CINQUÈ.- Encarregar el Vicerector de Projectes Estratègics i de Planificació que faci el seguiment de
l’acompliment d’aquest acord.
SISÈ.- Elevar al Consell Social el present acord, per tal que exerceixi les seves competències.
SETÈ.- Comunicar el present acord a l’ICN i al Vicerectorat de Projectes Estratègics i de Planificació.
Acord 53/2011, 13 de juliol, del Consell de Govern
Vista la proposta del Vicerector de Projectes Estratègics i de Planificació en relació a la ratificació del contracte
de llicència de Patent Europea EP09159001.8 formalitzat el 16 de maig de 2011 entre la Fundació Institut
d’Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol (IGTP), la Universitat Autònoma de Barcelona
(UAB), l’Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats, fundació privada (ICREA) i Grifols, S.A. (Grifols) en
virtut del qual les tres primeres institucions van conferir, en relació als seus percentatges de participació sobre
la Patent, una llicència exclusiva d’ús i explotació de l’ esmentada Patent a Grifols, a canvi d’un cànon, en tot el
món i pel termini de duració dels drets de propietat industrial.
Atès que l’article 89.k) de la llei 1/2003, de 19 de febrer, estableix que ‘correspon al consell social, en matèria
econòmica, pressupostària i patrimonial, les funcions següents: (...) k) Autoritzar el rector o rectora a adoptar
els acords d’adquisició, disposició i gravamen de béns immobles i a partir dels límits que aprovi el consell social,
dels béns mobles de la universitat, els títols de valor i les participacions socials’.
Atès que els articles 204.1 i 206.2.c) dels Estatuts de la UAB qualifiquen els drets de propietat immaterial de la
UAB com a béns patrimonials que configuren el patrimoni de la Universitat.
Atès que l’article 64.q) del Estatuts de la UAB estableix com a competència del Consell de Govern proposar al
Consell Social el procediment d’alienació de béns patrimonials.
Atesa la necessitat d’establir un procediment que desenvolupi i simplifiqui la tramitació dels expedients de
disposició de béns patrimonials.
Atès l’article 55.3.d) de la Llei 2/2011, de 4 de març, d’economia sostenible estableix que la transmissió de
drets sobre patents, ja sigui cessió de la titularitat de la mateixa, ja sigui concessió de llicències d’explotació
sobre las mateixes, poden ésser adjudicades de forma directa quan la titularitat del dret correspongui a dos o
més propietaris i la transmissió s’efectuï a favor d’un o més dels copropietaris.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic i especialment la recomanació d’establir un procediment que
desenvolupi i simplifiqui la tramitació dels expedients de disposició de béns patrimonials.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, el Consell de Govern de la UAB ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Ratificar el contracte de llicència de Patent Europea EP09159001.8 formalitzat el 16 de maig de 2011
entre la Fundació Institut d’Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol (IGTP), la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB), l’Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats, fundació privada (ICREA) i
Grifols, S.A. (Grifols) en virtut del qual les tres primeres institucions van conferir, en relació als seus
percentatges de participació sobre la Patent, una llicència exclusiva d’ús i explotació de l’ esmentada Patent a
Grifols, a canvi d’un cànon, en tot el món i pel termini de duració dels drets de propietat industrial, incorporat
com a document 1.
SEGON.- Elevar al Consell Social el present acord, per tal que exerceixi les seves competències.
TERCER.- Comunicar el present acord al Vicerectorat de Projectes Estratègics i de Planificació.
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QUART.- Encarregar a la Secretària General que abans de final d’any presenti al Consell de Govern una
proposta de procediment que desenvolupi i simplifiqui la tramitació dels expedients de disposició de béns
patrimonials.
Acord 54/2011, 13 de juliol, del Consell de Govern
Vista la proposta de la Gerència en relació amb la ratificació del conveni signat entre el Consorci Mar Parc de
Salut de Barcelona (Parc de Salut Mar) i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) en data 12 de maig de
2011 en virtut del qual el Parc de Salut Mar va concedir a la UAB de forma gratuïta una llicència d’ús
d’ocupació, per 20 anys, de 248,40 m2 ubicats en el soterrani 2 de l’Hospital de l’Esperança, radicat al carrer
Sant Josep de la Muntanya 12, per a destinar-los a aules per a la docència teorico-pràctica per al grau de
Fisioteràpia.
Vist l’informe econòmic emès per la vicegerència d’economia.
D’acord amb allò que disposen l’article 80 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats,
l’article 204 dels Estatuts la UAB (Estatuts) en relació amb els articles 155 a 157 de la la Llei 1/2003, de 19 de
febrer, d’universitats de Catalunya, els articles 205 i 206 dels Estatuts, els article 65 i 66 de la Llei 33/2003, de
3 de novembre, de patrimoni de les administracions públiques, l’article 64. q), 204.1 205, 206, apartats 1 i 2, i
207.2 dels Estatuts
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, el Consell de Govern de la UAB ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Donar-se per assabentat del conveni formalitzat entre el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona
(Parc de Salut Mar) i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) en data 12 de maig de 2011 en virtut del
qual el Parc de Salut Mar va concedir a la UAB de forma gratuïta una llicència d’ús d’ocupació, per 20 anys, de
248,40 m2 ubicats en el soterrani 2 de l’Hospital de l’Esperança, radicat al carrer Sant Josep de la Muntanya
12, per a destinar-los a aules per a la docència teorico-pràctica per al grau de Fisioteràpia i per tant acceptar la
cessió d’ús en els termes de l’esmentat negoci jurídic el qual s’incorpora com a annex.
SEGON.- Encarregar al Gerent que faci el seguiment de l’acompliment d’aquest acord.
TERCER.- Elevar al Consell Social el present acord, per tal que exerceixi les seves competències.
QUART.- Comunicar el present acord al Gerent.
Acord 55/2011, 13 de juliol, del Consell de Govern
Atès que la Universitat Autònoma de Barcelona és titular d’accions socials representatives del capital social de
la companyia Societat Catalana d’Inversió en Empreses de Base Tecnològica, SA (INVERTEC), d’acord amb el
següent desglossament:
Titular

Generalitat de Catalunya
Agència de Suport a l’Empresa
Catalana, ACC1Ó
Uniersitat de Girona
Universitat de Barcelona
Universitat Politècnica de Catalunya
Universitat Autònoma de
Barcelona
Fundació Privada Parc d’Innovació
Tecnològica i Empresarial La Salle
Finaves Sociedad Capital de
Riesgo, S.A.
Universitat Rovira i Virgili

Capital subscrit

Accions

200.000 €
17.483.000 €

20.000
1.748.300

25.000 €
25.000 €
25.000 €
25.000 €

Números

Percentatge
en el capital

2.500
2.500
2.500
2.500

1 a 20.000
20.001 a 320.000,
337.501 a 1.785.800
322.501 a 325.000
325.001 a 327.500
327.501 a 330.000
330.001 a 332.500

1,1199%
97,90%
0,1399%
0,1399%
0,1399%
0,1399%

25.000 €

2.500

332.501 a 335.000

0,1399%

25.000 €

2.500

320.001 a 322.500

0,1399%

25.000 €

2.500

335.001 a 337.500

0,1399%
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Atès que a l’acta de la Junta General Ordinària d’accionistes d’INVERTEC celebrada el 31 de juliol de 2009 es
recull el següent:
‘QUART.- Precs i preguntes.
La Sra. Marta Esteves informa als assistents, amb l’ajut d’una presentació en PowerPoint, sobre el projecte de
constituir un fons d’inversió gestionat per l’ICF al qual INVERTEC traspassaria tota la seva cartera de
participades, deixant d’altra banda la titularitat i la gestió dels préstecs participatius ja atorgats al CIDEM.
A aquest respecte, informa sobre els objectius del canvi que es proposa, i sobre les característiques que tindria
el nou fons de l’ICF i el procés decisori que es seguiria en matèria d’inversions.
Per tal que l’estructuració d’aquesta operació sigui més fàcil, la idea seria que el CIDEM adquirís el 100% de les
accions d’INVERTEC. De cara a la participació dels actuals accionistes d’INVERTEC al nou fons, encara no és una
qüestió que hagi quedat tancada, però s’oferiria als antics accionistes d’INVERTEC la possibilitat de participar en
el fons.
El Sr. Josep Anton Ferré demana que per tal de poder transmetre tota aquesta informació als òrgans de govern
de cadascuna de les entitats accionistes d’INVERTEC, convindria que per part d’ACC1Ó es faci una comunicació
expressa dels diferents aspectes de l’operació.
El Sr. Serra comenta que de cara a les Universitats, es pot prendre en unicitat d’acte, i per posar de relleu la
continuïtat de la participació, l’acord de vendre la participació a INVERTEC i d’entrar en el futur fons de l’ICF.
El Sr. Ferràs manifesta que ACC1Ó creu que és important que les Universitats continuïn presents en el circuit
de creació d’empreses, com a participació més estratègica que significativa des d’un punt de vista econòmic’.
Atès l’acord del Govern de la Generalitat GOV/250/2010, de 9 de desembre, en virtut del qual es va:
‘1 Autoritzar l’Agència de Suport a l’Empresa Catalana a votar favorablement, en la seva condició de sòcia
majoritària de la Societat Catalana d’Inversió en Empreses de Base Tecnològica, SA, una reducció del capital
social dirigida a amortitzar les 37.500 accions dels socis minoritaris, o a procedir a l’adquisició onerosa o
gratuïta de totes les accions esmentades per un preu màxim total de 375.000,00 euros o a realitzar qualsevol
altra actuació o negoci jurídic que sigui necessari per tal que ACC1Ó esdevingui accionista únic d’aquesta
societat, sempre amb el límit de 375.000,00 euros com a contraprestació total a desemborsar per ACC1Ó amb
aquesta finalitat.
2 Autoritzar l’Agència de Suport a l’Empresa Catalana a votar a favor de la dissolució sense liquidació de la
Societat Catalana d’Inversió en Empreses de Base Tecnològica, SA, un cop ACC1Ó n’esdevingui l’única
accionista, mitjançant la transmissió cessió global de l’actiu i el passiu de la societat dissolta, i a acceptar
ACC1Ó aquesta transmissió patrimonial global.
3 Autoritzar l’Agència de Suport a l’Empresa Catalana a transmetre, directament com a titular o indirectament
com a sòcia única de la Societat Catalana d’Inversió en Empreses de Base Tecnològica, SA, un cop ho
esdevingui, la totalitat de les participacions en altres empreses d’aquesta societat al Fons d’Inversió en
Empreses Tecnològiques FCR de Règim Simplificat, pel preu corresponent al seu valor net comptable segons els
comptes anuals tancats a 31 de desembre de 2009.
4 Autoritzar l’Agència de Suport a l’Empresa Catalana a participar en el Fons d’Inversió en Empreses
Tecnològiques, FCR de Règim Simplificat, un cop hagi estat constituït i que serà gestionat per Institut Català de
Finances Capital, SGECR, SA, i a subscriure i desemborsar participacions per un import màxim de dotze milions
(12.000.000,00) d’euros La participació de l’Agència de Suport a l’Empresa Catalana serà com a màxim del
80% del Fons.
5 Facultar l’Agència de Suport a l’Empresa Catalana, els seus representants en els òrgans de govern de la
Societat Catalana d’Inversió en Empreses de Base Tecnològica, SA, i la Direcció General del Patrimoni de la
Generalitat de Catalunya perquè duguin a terme totes les actuacions necessàries per a l’efectivitat del que
disposa aquest Acord.
6 Disposar la publicació d’aquest Acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, així com donar-ne compte
al Parlament de Catalunya.
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La UAB, a instancies d’INVERTEC i confirmada la conveninència pel Vicerector de Projectes Estratègics i de
Planificació, entén que es necessari desvincular-se de la societat esmentada.
D’acord amb allò que estableix l’article 329 del Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s’aprova la
llei de societats de capital preveu com a modalitat de reducció del capital de la companyia quan aquesta estigui
destinada a tornar el valor de les aportacions efectuades pels socis.
Vist l’article 64.t) dels Estatuts de la UAB segons els quals és competència del Consell de Govern proposar al
Consell Social la constitució, modificació i extinció d’entitats jurídiques per a la promoció i desenvolupament
dels fins de la Universitat i proposar la participació de la Universitat en altres entitats.
D’acord amb el que preveu l’article 89.k) de la 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya que és
competència del Consell Social autoritzar el rector o rectora a adoptar els acords d’adquisició, disposició i
gravamen de béns mobles e la universitat, els títols valor i les participacions socials.
Vist l’informe econòmic emès per la vicegerència d’economia.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, el Consell de Govern de la UAB ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Autoritzar la rectora o persona en qui delegui a votar favorablement en la Junta General de la
Companyia ‘Societat Catalana d’Inversió en Empreses de Base Tecnològica, SA’ que a l’efecte es celebri, en la
seva condició d’accionista de la societat, una reducció del capital social dirigida a amortitzar les 37.500 accions
dels socis minoritaris, amb devolució del valor de les aportacions realitzades pels socis les accions dels quals
són objecte de reducció, resultant una aportació mínima per la Universitat Autònoma de Barcelona de 25.000
euros, o a realitzar qualsevol altre negoci jurídic que impliqui la sortida de la Universitat Autònoma de
Barcelona del capital social de l’esmentada companyia obtenint un rendiment mínim de 25.000 euros.
SEGON.- Encarregar al vicerrector de Projectes Estratègics i de Planificació que faci el seguiment de
l’acompliment d’aquest acord.
TERCER.- Elevar al Consell Social el present acord, per tal que exerceixi les seves competències.
QUART.- Comunicar el present acord al Vicerectorat d’Economia i d’Organització.

Acord 56/2011, 13 de juliol, del Consell de Govern
En la sessió del Consell de Govern el vicerector de Transferència Social i Cultural va presentar el seu informe
sobre la Transferència de coneixement en l’àmbit de les Ciències Socials i Humanitats.
Per això, a la vista de les consideracions anteriors, el Consell de Govern de la UAB ha adoptat el següent
ACORD
PRIMER.- Donar-se per assabentat de l’Informe sobre la Transferència de coneixement en l’àmbit de les
Ciències Socials i Humanitats.

Acord 57/2011, 13 de juliol, del Consell de Govern
Vista la sol·licitud d’aprovació d’un projecte per a la constitució d’una empresa de base tecnològica presentada
pel doctor Buenaventura Guamis López, Catedràtic de l’Àrea de Tecnologia dels Aliments, davant la rectora.
Vista la proposta del Vicerectorat de Projectes Estratègics i de Planificació.
Atès el contingut del projecte empresarial, el qual respon als extrems següents:
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Concepte: YPSICON és un projecte empresarial liderat pel professor Buenanventura Guamis, catedràtic de la
UAB i director del CERPTA, que es fonamenta en la incorporació d’un sistema d’esterilització UHPH que permet
el tractament i la conservació d’aliments mantenint el color i les aromes originals dels mateixos (sol·licitud de
patent europea EP10380094.2). Hi ha un acord de Joint Venture amb Stansted Fluid Power que aportarà el
manteniment i el subministrament de peces de recanvi per a la producció de la maquinària.
Objecte: L’objectiu principal d’Ypsicon és la fabricació i la distribució de maquinària d’altes pressions capaç
d’esterilitzar en procés continu, amb demanda potencial dels sectors alimentari, farmacèutic, químic i cosmètic,
tant públics com privats.
Propietat industrial: S’ha incorporat a la maquinària d’Stansted el mòdul d’esterilització continu desenvolupat
pels investigadors de la UAB, i que ha quedat protegit mitjançant la sol·licitud de patent propietat de la UAB
“Continuous system and procedure of sterilization and physical stabilization of pumpable fluids by means of
ultra-high pressure homogenization” amb número de sol·licitud EP10380094.2
La UAB llicenciarà a l’empresa YPSICON la sol·licitud de patent EP10380094.2
compensació o retorn següents:

amb les condicions de

1. Acord de transferència: S’acorda que Ypsicon pagarà l’1% sobre l’import de facturació global de l’empresa,
IVA no inclòs, en concepte de regalies, durant tota la vida de la patent (20 anys).
S’acorda també una carència de 3 anys en l’aplicació de les regalies, atès que Ypsicon es planteja unes
condicions de creixement lent i que necessitarà reinvertir una gran quantitat de capital durant els primers anys
d’activitat . Es pacta que durant els tres primers anys, els ingressos que pertocarien a la UAB derivats d’aquest
acord de transferència s’hauran de reinvertir a l’empresa, si aquesta té beneficis,
2. Participació de la UAB: 10% participacions socials. Aportació dinerària.
3. Clàusula antidilució: Garantirà una participació del 10% en l’accionariat fins a un valor de capitalització de
l’empresa de 1.000.000 €.
La UAB no tindrà l’obligació de subrogar cap dels contractes laborals subscrits entre l’empresa i els seus
treballadors en cas de venta o fallida de l’empresa.
Atesa la proposta favorable de la Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes Estratègics de data 10
de maig de 2011.
Atès l’acord 18/2011 de 12 de maig de la Comissió econòmica del Consell Social en virtut del qual es va
informar favorablement la constitució de l’esmentada empresa de base tecnològica :
‘Emetre proposta favorable al Consell de Govern de la UAB per a la creació d'una empresa de base tecnològica
promoguda pel doctor Buenaventura Guamis amb els termes següents:
a) Tipus societari: Societat Limitada
b) Denominació: YPSICON, S.L.
c) Participació de la UAB en el capital social: 10%. L'import màxim de l'aportació dinerària de la UAB en
concepte de la participació és de 5.000 euros.
d) Objecte social: Fabricació i distribució de maquinaria d'altes pressions capaç d'esterilitzar en procés continu
amb demanda potencial del sector alimentari, farmacèutic, químic i cosmètic, tant al sector públic com al
privat.
e) Acord de transferència: Ypsicon pagarà l'1% sobre l'import de facturació global de l'empresa, IVA no inclòs,
en concepte de regalies, durant tota la vida de la patent (20 anys).
f) Període de carència de 3 anys en l'aplicació de les regalies, atès que Ypsicon es planteja unes condicions de
creixement lent i que necessitarà reinvertir una gran quantitat de capital durant els primers anys d'activitat . Es
pacta que, durant els tres primers anys, els ingressos que pertocarien a la UAB derivats d'aquest acord de
transferència s'hauran de reinvertir a l'empresa, si aquesta té beneficis.
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g) Acord socis antidilució: Garantirà una participació de la UAB en el 10% en l'accionariat fins a un valor de
capitalització de l'empresa de 1.000.000 euros.
h) Altres: La UAB no tindrà l'obligació de subrogar cap dels contractes laborals subscrits entre l'empresa i els
seus treballadors en cas de venta o fallida de l'empresa’.
Vist l’informe econòmic emès per la vicegerència d’economia.
Vist que l’article 80.6 del text refós de la normativa en matèria d’investigació de la UAB, aprovat per acord del
Consell de Govern núm. 24/2011, de 2 de març, estableix l’obligació del Consell de Govern, a partir de l’informe
del Consell Social i dels documents establerts en l’esmentat article, de resoldre la sol·licitud plantejada,
concedint o denegant l’autorització de crear l’empresa de base tecnològica i, si escau, estableix el règim jurídic
que regularà la creació de la mateixa i la transferència de resultats de la recerca de la UAB de naturalesa
tecnològica a aquesta empresa.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, el Consell de Govern de la UAB ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Autoritzar la creació d’una empresa de base tecnològica amb la participació econòmica de la
Universitat Autònoma de Barcelona amb els següents termes i condicions:
a) Tipus societari: Societat Limitada.
b) Denominació: YPSICON, S.L.
c) Participació de la UAB en el capital social: 10%. L'import màxim de l'aportació dinerària de la UAB en
concepte de la participació és de 5.000 euros.
d) Objecte social: Fabricació i distribució de maquinaria d'altes pressions capaç d'esterilitzar en procés continu
amb demanda potencial del sector alimentari, farmacèutic, químic i cosmètic, tant al sector públic com al
privat.
e) Acord de transferència: Ypsicon pagarà l'1% sobre l'import de facturació global de l'empresa, IVA no inclòs,
en concepte de regalies, durant tota la vida de la patent (20 anys).
f) Període de carència de 3 anys en l'aplicació de les regalies, atès que Ypsicon es planteja unes condicions de
creixement lent i que necessitarà reinvertir una gran quantitat de capital durant els primers anys d'activitat . Es
pacta que, durant els tres primers anys, els ingressos que pertocarien a la UAB derivats d'aquest acord de
transferència s'hauran de reinvertir a l'empresa, si aquesta té beneficis.
g) Acord socis antidilució: Garantirà una participació de la UAB en el 10% en l'accionariat fins a un valor de
capitalització de l'empresa de 1.000.000 euros.
h) Altres: La UAB no tindrà l'obligació de subrogar cap dels contractes laborals subscrits entre l'empresa i els
seus treballadors en cas de venta o fallida de l'empresa.
SEGON.- Autoritzar a la rectora o persona en qui delegui perquè realitzi tots els tràmits legals necessaris per la
constitució de l’empresa de base tecnològica.
TERCER.- Encarregar al Vicerectorat de Projectes Estratègics i de Planificació que faci el seguiment de
l’acompliment d’aquest acord.
QUART.- Comunicar el present acord al doctor Buenaventura Guamis i al Vicerectorat de Projectes Estratègics i
de Planificació.
Acord 58/2011, 13 de juliol, del Consell de Govern
Vista la sol·licitud del director general de la Fundació Privada Parc de Recerca de la UAB (FRUAB) perquè la UAB
formalitzi una aportació econòmica destinada a la seva activitat fundacional.
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Atès l’interès de la UAB en el bon funcionament de la FPRUAB per l’assoliment de les seves finalitats
fundacionals la qual cosa fa convenient la realització d’aportacions econòmiques anuals.
Atès que en data 17 de desembre de 2010 el patronat de la FPRUAB va aprovar els pressupostos de la
Fundació per a l'exercici 2011 on es feia previsió d’un ingrés per valor de 90.000 € en concepte d’aportació
econòmica realitzada per la UAB, igual que l’any precedent.
Atès l’acord 9/2011 del Consell Social de data 24 de març de 2011 pel qual es van aprovar els pressupostos de
la UAB per a l’exercici 2011 en els quals es va preveure una partida pressupostaria per valor de 90.000 € amb
destinació al FPRUAB -Article 480 (institucions sense finalitat de lucre) del Capítol IV (Transferències corrents)
de les despeses del pressupost-.
Atès que amb posterioritat a la data d’aprovació dels pressupostos de la UAB per al 2011 la Generalitat de
Catalunya ha presentat al Parlament una proposta dels seus pressupostos en els quals aplica una reducció
important de la seva aportació econòmica a les universitats públiques catalanes cosa que comporta l’adequació
del pressupost de la UAB per al 2011 a la nova realitat.
Atesa la proposta del vicerector de projectes estratègics i de planificació de formalitzar un conveni amb la
FPRUAB per fer una aportació de 81.000 € en el marc de les reduccions que han estat comunicades a les
diverses entitats en les que la UAB participa i sempre que es confirmi la disponibilitat pressupostària.
Ates que aquesta proposta ha estat informada a
estratègics de 14 d’abril de 2011.

la Comissió de Transferència de Coneixement i Projectes

Atès l’article 64.s) dels Estatuts de la UAB segons els quals és competència del Consell de Govern autoritzar els
convenis de cooperació amb altres universitats i institucions, en els termes que estableixi el seu reglament i la
normativa vigent.
Vist l’informe econòmic de la vicegerència d’economia.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, el Consell de Govern de la UAB ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Autoritzar la Rectora a signar un conveni amb la Fundació Privada Parc de Recerca de la UAB en virtut
del qual formalitzi una aportació econòmica de 81.000 € per a l’exercici de 2011 a càrrec de la partida
pressupostària prevista al respecte.
El conveni tindrà una durada d’un any, des de l’1 de gener de 2011, i serà prorrogable de forma expressa per
períodes successius i iguals d’un any fins a un total màxim de 10 anys, si cap de les dues parts no ho denuncien
abans de la seva terminació inicial o de qualsevol de les seves pròrrogues. En qualsevol cas aquestes
pròrrogues estaran sotmeses a les disponibilitats pressupostàries corresponents a cada exercici i estarà sotmès
al pressupost aprovat per la UAB.
SEGON.- Elevar al Consell Social perquè exerceixi les seves competències.
TERCER.- Encarregar al Vicerectorat de Projectes Estratègics i de Planificació que faci el seguiment de
l’acompliment d’aquest acord.
QUART.- Comunicar el present acord al Vicerectorat de Projectes Estratègics i de Planificació.
Acord 59/2011, 13 de juliol, del Consell de Govern
Vista la proposta del vicerector de projectes estratègics i planificació sobre la formalització d’un encàrrec de
serveis amb la Fundació Privada Parc de Recerca de la UAB (FPRUAB) l’objecte del qual sigui la promoció amb
tercers d’actes o operacions de comerç per compte de la UAB consistents en la transferència del coneixement
generat pels seus grups de recerca.
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Atès que la FPRUAB té la condició de mitjà propi i servei tècnic de la UAB d’acord amb allò que estableix l’article
24 de la Llei 30/2007 de Contractes del Sector Públic.
Atès que la UAB està interessada en promoure i fomentar la transferència del coneixement generat pels grups
de recerca a la UAB adreçat al teixit empresarial i institucional, nacional i internacional a través de la
formalització de projectes de recerca col·laboratius universitat-empresa i no disposa dels suficients mitjans
tècnics adequats per al seu exercici.
Atès que la FPRUAB disposa dels mitjans precisos per a desenvolupar les tasques de promoció i foment de la
transferència del coneixement i que la seva col·laboració, donada la naturalesa dels treballs, es consideren
idonis al tractar-se d’una fundació que té reconegut la condició de mitjà propi i servei tècnic de la UAB.
Atès que es considera convenient establir un mecanisme complementari als actualment ja existents per
incentivar la transferència del coneixement generat pels grups de recerca de la UAB, plasmada en forma de
convenis o contractes de recerca, tot aprofitant les competències, habilitats i recursos de que en disposa el
PRUAB.
Atès que la col·laboració entre la UAB i la FPRUAB que es presenta a aprovació s’entén que no ha
d’instrumentar-se a través de cap dels tipus contractuals de la legislació de contractes de l’Estat, per no tractarse de contractació en sentit estricte sinó que la present actuació ha de formalitzar-se a través de l’instrument
jurídic de l’encàrrec de gestió, d’acord amb allò que estableix l’article 15 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada
per la Llei 4/1999, de 13 de gener i els articles 4.1.n) i 24.6, ambdós, de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de
contractes del sector públic.
Atès que aquesta proposta ha estat informada per la Comissió de Transferència de Coneixement i Projectes
Estratègics de 14 d’abril de 2011.
Atès l’article 64.s) dels Estatuts de la UAB segons els qual és competència del Consell de Govern autoritzar els
convenis de cooperació amb altres universitats i institucions, en els termes que estableixi el seu reglament i la
normativa vigent.
Vist l’informe econòmic de la vicegerència d’economia.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, el Consell de Govern de la UAB ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Autoritzar a la Rectora a signar un encàrrec de gestió amb la Fundació Privada Parc de Recerca de la
UAB en els següents termes:
-

Objecte de l’encàrrec: La promoció amb tercers d’actes o operacions de comerç per compte de la UAB
consistents en la transferència del coneixement generat pels seus grups de recerca.

-

Aportació econòmica: La UAB vindrà obligada a satisfer a la FPRUAB, en concepte de preu, el 20% de la
quantitat que pel concepte ‘Compensació per Despeses Generals’ que la UAB cobri pel que fa a aquells
convenis o contractes de recerca que la UAB formalitzi amb tercers i que hagin estat promoguts per la
FPRUAB.

-

La UAB haurà de satisfer a la FPRUAB el preu indicat una vegada la UAB hagi rebut el pagament de la
‘Compensació per Despeses Generals’, detraient del mateix el preu a abonar a la FPRUAB.

-

Termini de duració inicial: 3 anys.

SEGON.- Encarregar al Vicerectorat de Projectes Estratègics i de Planificació que faci el seguiment de
l’acompliment d’aquest acord.
TERCER.- Comunicar el present acord al Vicerectorat de Projectes Estratègics i de Planificació.
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Acord 60/2011, 13 de juliol, del Consell de Govern
La Comissió d'Accés i Afers Estudiantils del Consell Interuniversitari de Catalunya, en data 26 de novembre de
2010, va acordar la creació del Consell de l'Estudiantat de les Universitats Catalanes com a una Subcomissió de
la Comissió d'Accés i Afers Estudiantils i li va atribuir com a competències fonamentals el debat de temes
d'interès interuniversitari, coordinar als consells de l'estudiantat/de l'alumnat de les universitats catalanes en
temes interuniversitaris, i representar la veu dels estudiants de les universitats catalanes. Així mateix va
establir que aquest Consell ha d'estar format per un membre, i un suplent, de cada universitat membre del
Consell Interuniversitari de Catalunya que hauran de ser el president o presidenta o portaveu del Consell de
l'Estudiantat/de l'Alumnat de cada universitat o òrgan equivalent, i que, en cas que no existeixi aquesta figura
haurà de ser un membre de mateix òrgan escollit a aquests efectes.
Atès que l'acord anterior no havia tingut en consideració les universitats a les quals no existeix un Consell de
l'Estudiantat/de l'Alumnat, en data 15 de març de 2011 la mateixa Comissió d'Accés i Afers d'Estudiants va
acordar que les universitats que no tinguin aquesta figura, sigui el seu Consell de Govern qui nomeni el vocal
per assistir a les reunions del Consell de l'Estudiantat.
Pel que fa a la UAB, atès que no està constituït encara un Consell d'Estudiants propi, el Consell de Govern ha de
procedir al nomenament d'aquest representant, i del seu suplent, en el Consell de l'Estudiantat de les
Universitats Catalanes. Com a criteri de proposició de candidats sembla adequat exigir que aquests comptin
amb el suport d'algun dels estudiants membres del Consell de Govern.
Atès que el Consell de Govern previst per al dia 12 d’abril de 2011 no es va poder celebrar, i atesa la insistència
de la Secretaria General d’Universitats i Recerca per proveir aquest representant dels estudiants ha calgut
procedir a la seva elecció provisional en una reunió entre el delegat de la rectora per a Estudiants amb els
estudiants membres del Consell de Govern.
Vist que es va obrir el termini de presentació de candidatures, i que els estudiants candidats eren: Joan Gil
Oliveras, Lorena Merlos Gil i Carlos Pérez Padilla.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, el Consell de Govern de la UAB ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Escollir l'estudiant Carlos Pérez Padilla com a representant de la UAB en el Consell de l'Estudiantat de
les Universitats Catalanes, i el seu suplent Joan Gil Oliveras.
SEGON.- Comunicar el resultat de la votació als interessats, al delegat de la rectora per a Estudiants i al Consell
Interuniversitari de Catalunya.
TERCER.- Publicar el resultat de la votació a la Intranet dels estudiants de la UAB.
Acord 61/2011, 13 de juliol, del Consell de Govern
El proppassat 10 de març de 2011 la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) va acordar constituir
la Comissió de la Governança en el marc del CIC amb l’objectius d’avançar en la creació d’un model estable de
govern dels centres universitaris de Catalunya que en permeti millorar els mecanismes de funcionament.
Per aconseguir-ho, la Secretaria d’Universitats i Recerca es planteja justament la via del consens i el diàleg,
amb la representació i participació de tots els agents de la política acadèmica i científica del país, tot seguint
precedents consolidats en altres països europeus.
La Comissió de la Governança està oberta a propostes de la societat civil i estarà integrada per representants
de totes les universitats catalanes, representants dels partits polítics amb representació parlamentària, el món
empresarial i sindical, l’àmbit dels estudiants universitaris i el mateix Govern de la Generalitat. En aquest
sentit, en breu es farà la presentació pública de la Comissió.
La Comissió de la Governança de les Universitats comptarà amb una Ponència Marc de Governança pel model
universitari amb l’objectiu de fer propostes precises que facilitin debat i diàleg entre els diferents estaments.
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Aquesta Ponència estarà dirigida i integrada per experts i personalitats de prestigi en el món universitari i de la
societat civil.
En aquest context, el secretari general d’Universitats i Recerca va sol·licitar a la UAB la proposta de
nomenament de la persona que pot representar al col·lectiu d’estudiants de la UAB en aquesta Comissió.
Com en altres casos d’elecció de representants d’estudiants en òrgans externs de la UAB, el Consell de Govern
ha de procedir al nomenament d'aquest representant. Com a criteri de proposició de candidats sembla adequat
exigir que aquests comptin amb el suport d'algun dels estudiants membres del Consell de Govern.
Atesa la insistència de la Secretaria General d’Universitats i Recerca per proveir aquest representant dels
estudiants ha calgut procedir a la seva elecció provisional en una reunió entre el delegat de la rectora per a
Estudiants amb els estudiants membres del Consell de Govern.
Vist que es va obrir el termini de presentació de candidatures.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, el Consell de Govern de la UAB ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Escollir l'estudiant Guillem Casòliva i Cabana com a representant de la UAB en la Comissió de la
Governança en el marc del Consell Interuniversitari de Catalunya, i el seu suplent Raul Bahamontes Motoso.
SEGON.- Comunicar el resultat de la votació als interessats, al delegat de la rectora per a Estudiants i al Consell
Interuniversitari de Catalunya.
TERCER.- Publicar el resultat de la votació a la Intranet dels estudiants de la UAB.
Acord 62/2011, 13 de juliol, del Consell de Govern
Vista la proposta del delegat de la rectora per a Estudiants referent al procés de creació del Consell d’Estudiants
de la UAB.
Atesa la necessitat de satisfer de la millor manera el dret a l’educació dels estudiants universitaris a partir del
desenvolupament de l’art. 27.5 CE, i l’art. 21.8 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i de les exigències tant
de la legislació estatal com catalana en matèria d’universitats, orientades a aquesta mateixa finalitat.
Atesa l’exigència de qualitat en tots els ordres que guia l’acció de govern de la UAB, la qual cosa comporta
crear un òrgan de proposta i d’interlocució dels estudiants en assumptes de llur interès, i per tal de posar de
manifest que un dels objectius de l’esmentada acció de govern és incentivar la participació institucional dels
estudiants, tot fent-los corresponsables de la marxa de la universitat, fomentant la responsabilitat social de llur
activitat, el sentit de la correlació entre drets i deures, i la formació integral de la persona.
Atès que l’Estatuto del Estudiante Universitario (RD 1791/2010, de 30 de desembre), i el conveni signat entre
la UAB i el Ministeri d’Eduació i Ciència, el mateix mes de desembre de 2010 per tal d’establir sistemes
d’informació i de comunicació que fomentin la participació dels estudiants, amb especial atenció al
desenvolupament de l’Estatuto del Estudiante Universitario (EEU), propicien la creació d’un òrgan d’aquestes
característiques. Atès que aquesta norma crea el Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado, i que també
en el si del Consell Interuniversitari de Catalunya s’ha creat un Consell de l’Estudiantat de les Universitats
Catalanes, i que la pràcticament totalitat de les universitats catalanes gaudeixen d’un Consell d’Estudiants, que
designa membres en aquells òrgans, i que representen la diversitat d’opcions amb la que s’expressa la
participació estudiantil.
Vista la proposta d’organització i funcions que va sorgir de la Jornada sobre representació d’estudiants i el taller
sobre creació del Consell d’Estudiants de la UAB celebrats el mes de març d’enguany, i el procés participatiu
iniciat el 6 de juny i que finalitzarà el 14 d’octubre de 2011, segons el qual els membres de la comunitat
universitària i en especial els estudiants podran fer reflexions i propostes en relació al Reglament del Consell
d’Estudiants de la UAB.
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L’Equip de Govern a instància del delegat de la rectora per a Estudiants entén que esdevé oportú i necessari,
per les raons exposades, crear el Consell d’Estudiants de la UAB i que aquesta creació sigui aprovada pel
Consell de Govern. En aquest sentit, el delegat de la rectora per a Estudiants exposarà en aquesta sessió del
Consell de Govern quin és el procés que la UAB segueix i que ha de culminar en la creació d’aquest òrgan. En
qualsevol cas, es proposa que aquest òrgan mantingui una vinculació amb la comissió delegada d’afers
d’estudiants, a la qual el Consell d’Estudiants informarà i li podrà demanar el seu parer, en aquells aspectes que
es determinin reglamentàriament. Tanmateix es preveu que en una propera sessió del Consell de Govern se
sotmeti a aprovació el Reglament del Consell d’Estudiants de la UAB actualment obert en procés de participació.
Atès que s’ha aprovat una modificació de la normativa de creació de comissions delegades del Consell de
Govern.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de l’equip de govern de la UAB el Consell de
Govern de la UAB ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Donar-se per assabentat del procés de creació del Consell d’Estudiants de la UAB.
SEGON.- Encarregar al delegat de la rectora per a Estudiants que prossegueixi el procés endegat per a la
creació del Consell d’Estudiants de la UAB, tot presentant a aquest Consell de Govern una proposta de
constitució i de reglament de funcionament per a la seva aprovació, previ informe favorable de la Comissió
d’Afers d’Estudiants.
TERCER.- Comunicar els presents acords al delegat de la rectora per a Estudiants l'execució i a la vicerectora de
Política Acadèmica.
Acord 63/2011, 13 de juliol, del Consell de Govern
En data 16 de desembre de 2010 el Claustre de la UAB va adoptar diverses recomanacions que adreçava a
òrgans de govern de la UAB. El Consell de Govern va ser assabentat d'aquestes recomanacions.
En la sessió del Consell de Govern del 13 de juliol s’ha fet un seguiment d'aquelles recomanacions, tal com ja
va ser avançat que es duria a terme en darreres sessions.
Cadascuna de les recomanacions del Claustre ha estat analitzada i debatuda al si de la corresponent comissió
delegada del Consell de Govern competent per raó de la matèria i, en el seu cas, de la Comissió Econòmica del
Consell Social, i el sentit i la motivació de cadascun dels acords adoptats al respecte consta en les actes de les
comissions corresponents.
En aquesta sessió del Consell de Govern s’ha comunicat el sentit dels acords que han estat adoptats,
emfatitzant especialment el caràcter favorable que ha estat assolit en relació amb les propostes números 5 i 12
en els termes següents:
Acord de la Comissió de Personal Acadèmic de data 26 de maig de 2011 pel qual s’acorda per assentiment
donar-se per assabentats de la proposta per la qual El Claustre insta l’equip de govern i al Consell de Govern
per tal que, si escau, adoptin els acords o normes pertinents, de conformitat amb la legalitat vigent, per a
homogeneïtzar els criteris de reduccions docents al professorat a temps complet, fent-los comuns per a tota la
Universitat i subjectes a uns criteris ètics en el marc de la funció de la Universitat com a proveïdora de serveis
públics i donar coneixement que s'està treballant en el model de dedicació del personal acadèmic, que entre
d'altres finalitats, homogeneitzarà els criteris de les reduccions docents del professorat.
Acord de la Comissió Econòmica del Consell Social del dia 10 de febrer de 2011:
b) En relació a la recomanació aprovada pel Claustre de la UAB reunit el dia 16 de desembre de 2010 en la que
“El Claustre insta el Consell de Govern i el Consell Social per tal que, si escau, adoptin els acords o normes
pertinents, de conformitat amb la legalitat vigent, per assumir el cost del preu de 40€ en concepte de serveis
específics i suport a l’aprenentatge al personal investigador en formació”, la Comissió Econòmica del Consell
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Social se’n dóna per assabentada i resta a l’espera, per a l’exercici de les seves competències, del que en el seu
dia informi la Comissió d’Economia i Organització delegada del Consell de Govern de la UAB.
Acords de la Comissió d’Economia i d’Organització de data 30 de març de 2011 i de la Comissió d’Investigació
de data 17 de maig de 2011 pels quals s’acorden informar favorablement la proposta per la qual el Claustre
insta el Consell de Govern i el Consell Social per tal que, si escau, adoptin els acords o normes pertinents, de
conformitat amb la legalitat vigent, per assumir el cost del preu en concepte de serveis específics i suport a
l’aprenentatge al personal investigador en formació aplicable al curs acadèmic 2011-2012.
També s’ha donat coneixement que es trametrà al Consell Social les propostes de les comissions delegades del
Consell de Govern que afecten a aquest òrgan perquè exerceixi les seves competències.
Així mateix, s’ha comunitat que l’equip de govern es dóna per assabentat i assumeix com a pròpies la totalitat
de les decisions adoptades per les corresponents.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, el Consell de Govern de la UAB ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Donar-se per assabentat del seguiment de les recomanacions adoptades pel Claustre del 16 de
desembre de 2010 en el sentit exposat anteriorment, i, en aquest sentit, assumir com a propis els acords
adoptats per les Comissions delegades de Consell del Govern en relació amb les propostes números 1, 3, 5, 12 i
13 i encarregar, així mateix, que l'equip de govern de la UAB informi novament al Consell de Govern dels
avenços que eventualment es realitzin en relació amb la resta de propostes.
SEGON.- Donar-se per assabentat del sentit dels acords adoptats per les comissions delegades del Consell de
Govern en relació amb les propostes números 6, 11 i 12 i trametre-les al Consell Social perquè exerceixi les
seves competències.
Acord 64/2011, 13 de juliol, del Consell de Govern
Vista la proposta del vicerector d’Investigació mitjançant la qual s’accepta la sol·licitud de cessament com a
membre del Comitè d’Ètica en l’Experimentació Animal i Humana de la UAB de la doctora Núria Casellas Caralt,
i, en conseqüència, la necessitat de proveir de nou aquesta vacant amb el nomenament del professor proposat
a aquests efectes per part de la Facultat de Dret de la UAB, el doctor Juan Emilio Nieto Moreno, professor
associat del Departament de Dret Públic i de Cièncieshistoricojurídiques.
Vista la proposta del vicerector d’Investigació, a instàncies del propi Comitè d’Ètica en Experimentació Animal i
Humana, en la seva reunió de 17 de juny, mitjançant la qual es considera convenient i necessari el
nomenament d’un nou membre d’aquest Comitè, concretament el Dr. Daniel Gamper Sachse (proposta que es
presentarà per a informació de la Comissió d’Investigació de data 8 de juliol de 2011).
Vist el Reglament de la Comissió d'Ètica en l'Experimentació Animal i Humana de la UAB, aprovat per Acord de
la Junta de Govern de 25 de gener de 2001 modificat per l'acord del Consell de Govern de 27 de setembre de
2006, que estableix en el seu article 4 que els membres d'aquesta comissió hauran de ser nomenats pel Consell
de Govern.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector d'Investigació, el Consell de
Govern de la UAB ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Nomenar el Dr. Juan Emilio Nieto Moreno, professor associat del Departament de Dret Públic i de
Ciències Historicojurídiques, i el Dr. Daniel Gamper Sachse, professor titular del Departament de Filosofia,
membres de la Comissió d'Ètica en l'Experimentació Animal i Humana de la UAB.
SEGON.- Acceptar la sol·licitud de cessament com a membre del Comité d'Ètica en l'Experimentació Animal i
Humana de la UAB, presentada per la doctora Núria Casellas Caralt.
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TERCER.- Notificar el present acord al president, als membres de l'esmentada comissió i les persones
interessades per al seu coneixement.
Acord 65/2011, 13 de juliol, del Consell de Govern
Vista la proposta del vicerector d’Investigació de data 23 de juny de 2011 de nomenaments i cessaments del
Comitè de Bioseguretat.
Atès que el Comitè de Bioseguretat de la UAB, reunit en sessió ordinària el dia 26 de maig de 2011, acordà
presentar a la Comissió d’Investigació una proposta de renovació dels seus membres, proposta que es presenta
a informe de la Comissió del dia 8 de juliol de 2011.
Atès que la proposta comporta els nomenaments i cessaments següents:
•
Membres sortints: Mariano Domingo Álvarez, Xavier Gabarrell Durany i Enrique Querol Murillo
•
Membres entrants: F. Xavier Abad Morejón de Girón, Jordi Joan Cairó Badillo, Isidre Gibert González i
Pilar Fontanet Ferrusola
Vist l'article 4 de l’acord del Consell de Govern de data 13 de maig de 2010, pel qual s’aprova el Reglament del
Comitè de Bioseguretat de la UAB segons el qual el Comitè estarà integrat per membres de professorat o
personal investigador, els quals seran nomenats pel Consell de Govern a proposta de la Comissió d’Investigació.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector d'Investigació, el Consell de
Govern de la UAB ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Nomenar els doctors F. Xavier Abad Morejón de Girón, Jordi Joan Cairó Badillo, Isidre Gibert González
i Pilar Fontanet Ferrusola com a membres del Comitè de Bioseguretat de la UAB.
SEGON.- Cessar els doctors Mariano Domingo Álvarez, Xavier Gabarrell Durany i Enrique Querol Murillo com a
membres del Comitè de Bioseguretat de la UAB.
TERCER.- Comunicar el present acord al president, als membres de l'esmentada comissió i les persones
interessades per al seu coneixement.
Acord 66/2011, 13 de juliol, del Consell de Govern
Vista les propostes de participació de la UAB en les entitats següents: Xarxa d’Universitats Catalanes
Saludables, Associació Barcelona Campus, Asociación Conferencia Internacional de Entidades Alumni,
Asociación Red de Apoyo a la Gestión Educativa, Omnium Cultural i Associació PEC4.
Vist que les propostes de participació en les Associacions esmentades compten amb el vistiplau dels
corresponents membres de l’Equip de Govern competents per raó de la matèria relacionada amb l’objecte de
les entitats a les quals es proposa participar, i que es considera que la participació en aquestes Associacions és
altament convenient.
Atès que els Estatuts de la UAB preveuen a l'article 64 t) que el Consell de Govern serà competent per proposar
al Consell Social la constitució, modificació extinció d'entitats jurídiques per a la promoció i desenvolupament
dels fins de la Universitat i proposar la participació de la Universitat en altres entitats.
Vista la conformitat econòmica respecte de les obligacions que es contrauen, sempre que es confirmi la
disponibilitat pressupostària necessària.
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 el Consell de Govern de la UAB ha adoptat els següents
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ACORDS
PRIMER.- Ratificar l'adhesió de la UAB a la xarxa catalana d'Universitats Saludables.
SEGON.- Aprovar la participació de la UAB en l’Associació Barcelona Campus.
TERCER.- Aprovar la participació de la UAB en l’”Asociación Conferencia Internacional de Entidades Alumni”.
QUART.- Aprovar la participació de la UAB en l’”Asociación Red de Apoyo a la Gestión Educativa”.
CINQUÈ.- Aprovar la participació de la UAB en l’”Asociación Omnium Cultural”.
SISÈ.- Aprovar la participació de la UAB en l’”Asociación PEC4”.
SETÈ.- Autoritzar la rectora, o persona en qui delegui, perquè dicti els actes que siguin necessaris i formalitzi
els documents que siguin pertinents per tal de fer efectiu el que disposa aquest acord, i perquè designi la seva
representació en aquesta associació.
VUITÈ.- Elevar els presents acords al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències.
NOVÈ.- Encarregar al vicerector de Política Econòmica i d'Organització, a la vicerectora de Relacions
Internacionals, al vicerector de Transferència Social i Cultural, a la vicerectora de Relacions Institucionals i al
vicerector de Projectes Estratègics i de Planificació que faci el seguiment de l'acompliment d'aquests acords.
DESÈ.- Comunicar els presents acords a les entitats interessades.
Acord 67/2011, 13 de juliol, del Consell de Govern
La Generalitat de Catalunya, mitjançant el departament competent en matèria de polítiques i actuacions davant
les institucions de la Unió Europea, i la Universitat Autònoma de Barcelona integren el Consorci denominat
Institut Universitari d’Estudis Europeus (IUEE), el qual està adscrit a la UAB des del juny de 1992.
L'IUEE està organitzat com un centre interdisciplinari dedicat a l'educació superior, la recerca i la formació i la
capacitació en temes europeus o d'interès per a la Unió Europea.
L’IUEE, en consonància amb l’Equip de Govern de la UAB, consideren especialment oportú ampliar els membres
que integren aquest consorci i incorporar d’altres administracions públiques amb interessos concurrents amb
aquests que preconitza aquest Consorci. L’Ajuntament de Terrassa ha mostrat el seu acord en la seva
participació, la qual es considra especialment convenient per la seva proximitat geogràfica a la UAB, per la seva
eficacia i pel seu europeisme.
Atès que els Estatuts de la UAB preveuen a l'article 64 t) que el Consell de Govern serà competent per proposar
al Consell Social la constitució, modificació, extinció d'entitats jurídiques per a la promoció i desenvolupament
dels fins de la Universitat i proposar la participació de la Universitat en altres entitats.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, el Consell de Govern de la UAB ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Acceptar la participació de l’Ajuntament de Terrassa en el Consorci Institut Universitari d’Estudis
Europeus, sens perjudici de les competències que esdevingui oportú exercir pel propi Consorci i, eventualment,
per la Generalitat de Catalunya.
SEGON.- Elevar els presents acords al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències.
TERCER.- Autoritzar la rectora, o persona en qui delegui, perquè dicti els actes que siguin necessaris i formalitzi
els documents que siguin pertinents per tal de fer efectiu el que disposa aquest acord, i perquè designi la seva
representació en aquesta associació.
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QUART.- Encarregar vicerectora de Relacions Internacionals que faci el seguiment de l'acompliment d'aquests
acords.
CINQUÈ.- Comunicar els presents acords a l’Institut Universitari d’Estudis Europeus i a la resta d’òrgans
interessats.

Acord 68/2011, 13 de juliol, del Consell de Govern
En la sessió del Consell de Govern la vicerectora de Relacions Internacionals ha informat del procés d’adhesió
de Columbia University i de la Universitat Politècnica de Catalunya al Consortium for advanced studies in
Barcelona.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, el Consell de Govern de la UAB ha adoptat els següent
ACORD
PRIMER.- Donar-se per assabentat de l’adhesió de Columbia University i de la Universitat Politècnica de
Catalunya al Consortium for advanced studies in Barcelona.

Acord 69/2011, 13 de juliol, del Consell de Govern
Vistos els acords del Consell de Govern, de data 2 de març de 2011 pels quals s'aprova la relació de Llocs de
treball global de la UAB, i s'eleva al Consell Social per a la seva aprovació definitiva.
Atès que aquests acords van ser adoptats entenent que, d'acord amb allò que exposa la Gerència, la Relació de
Llocs de Treball que es va presentar al Consell de Govern reflecteix únicament quina és la situació a data 31 de
desembre de 2010, i així mateix, tot possibilitant que en els propers dies poguessin ser modificats puntualment
(en tant que errors materials) aquells aspectes sobre els que es detectés i es confirmés que han estat reflectits
en el document de forma inadequada.
Vist l'acord 12/2011 de la Comissió Econòmica del Consell Social pel qual s'aprova la relació de llocs de treball
del personal d'administració i serveis de la UAB d'acord amb el que consta al document CE 4/03-2011.
Atès que el gerent de la UAB ha facilitat amb el títol de FE D'ERRATES les correccions que cal introduir en la
documentació que correspon a l'acord de Consell de Govern, de data 2 de març de 2011, i que afecta als
documents següents:
Vist l'article 105 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú i l'article 74 de la Llei 26/2010 de Règim Jurídic i de Procediment Administratiu de les
Administracions Públiques de Catalunya que preveuen que les Administracions podran rectificar en qualsevol
moment d'ofici o a instància dels interessats els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes,
i que serà l'òrgan que ha dictat l'acte el competent per a la rectificació.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la Gerència el Consell de Govern de la UAB
ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Rectificar l'acord de Consell de Govern, de data 2 de març de 2011, de conformitat amb la proposta
que es que tot seguit es transcriu, ordenar la seva incorporació en el document que va ser aprovat per facilitar
la seva consulta i aplicació, i encarregar a la Gerència que presenti una nova actualització de la correcció
d’errors de la relació de llocs de treball:
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SEGON.- Elevar aquesta proposta al Consell Social.
TERCER.- Comunicar el present acord al Vicerectorat de Política Econòmica i d'Organització i al Gerent de la
UAB.
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I.3. Comissions del Consell de Govern
I.4.3. Comissió d’Estudis de Grau
Acord 54/2011, de 26 de juliol, de la Comissió d’Estudis de Grau
la Comissió d'Estudis de Grau de la UAB ha adoptat els següents
ACORDS
Primer.- No programar per al curs 2011-2012:
-

els Màsters Universitaris que a data d’avui, de manera simultània, compleixen les condicions de
matrícula i prematrícula següents; prematricula inferior a 8, preinscripció igual o inferior a 25, i
matricula del curs 2010-2011 inferior a 15, i que es relacionen a continuación:
o
o
o
o
o
o

-

Màster
Màster
Màster
Màster
Màster
Màster

Universitari
Universitari
Universitari
Universitari
Universitari
Universitari

de
en
en
de
en
en

Recerca en continguts a l’era digital
Tecnologies multimèdia
Anàlisis i gestió del patromini artístic
Recerca en Psicologia de l’Esport i de l’Activitat Física
Educació Intercultural
Gestió de riscos tecnològics i laborals

els Màsters Universitaris que a data d’avui no superen el nombre de 20 alumnes preinscrits, que es
relacionen a continuació:
o
o
o

Màster Universitari en Recerca en veterinària
Màster Universitari en Planificació i gestió de l’educació
Màster Universitari en Recerca en psicologia de la salut. Aquest màster es podrà programar si
supera la condició abans esmentada en data 28 de juliol de 2011.

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 55/2011, de 26 de juliol, de la Comissió d’Estudis de Grau
Vist el Programa Study Abroad de la UAB, aprovat per acord de la Subcomissió de Grau de 24 d’abril de 2007,
amb l’objectiu de fomentar la internacionalització d’aquesta Universitat i que estableix, entre d’altres, que el
Consell Acadèmic del Programa Study Abroad revisarà i aprovarà els continguts, plans d’estudis, horaris de
classe i calendaris d’exàmens dels diferents ensenyaments del programa.
Atesa la necessitat d’implementar l’oferta de cursos del Programa Study Abroad preestablert per al curs
acadèmic 2011-2012.
Vista la proposta de la vicerectora de Relacions Internacionals d’aprovació de cursos del Programa Study
Abroad preestablert, per al curs acadèmic 2011-2012.
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, la Comissió d'Estudis de Grau de la UAB ha adoptat els
següents
ACORDS
PRIMER.- Donar-se per assabentat de l’aprovació dels cursos del Programa Study Abroad preestablert, per al
curs acadèmic 2011-2012.
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SEGON.- Segon.- Modificar el procediment d’aprovació dels cursos preestablished del Programa Study Abroad
establert a normativa Programa Study Abroad de la UAB, aprovada per la Subcomissió de Grau en data 24
d’abril de 2007, per tal que d’ara endavant la Comissió d’Estudis de Grau sigui l’òrgan competent per
l’aprovació d’aquests cursos.
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 56/2011, de 26 de juliol, de la Comissió d’Estudis de Grau
Vista la proposta de la vicerectora de Política Acadèmica de modificació 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, la modificació de les taules d’adaptació dels títols de
grau següents:
-

Grau en Psicologia

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 57/2011, de 26 de juliol, de la Comissió d’Estudis de Grau
Vista la proposta de la vicerectora de Política Acadèmica d’aprovació de l’oferta d’assignatures d’universitat, per
al curs acadèmic 2011-2012, presentades pels departaments de la UAB.
Atesa la necessitat d’implementar l’oferta d’assignatures d’universitat per al curs acadèmic 2011-2012.
Vist l'article 7 del Reial Decret 1497/1987, de 27 de novembre, pel qual s’estableixen directrius generals
comunes dels plans d’estudi dels títols universitaris de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional, que
disposa que la universitat pot ofertar assignatures que poden ser cursades pels estudiants com crèdits de lliure
elecció.
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Vist l’article 261.1.c del Text Refós de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris
regulats de conformitat amb els plans d’estudis anteriors al Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, aprovat
per l’acord del Consell de Govern de 17 de novembre de 2010, el qual preveu l’aprovació, per part de la
Comissió competent en la matèria, de les assignatures d’universitat ofertades per la UAB per cada curs
acadèmic.
Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per l’acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a les
competències de la Comissió d’Estudis de Grau.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Política Acadèmica, la
Comissió d'Estudis de Grau de la UAB ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar l’oferta d’assignatures d’universitat per al curs 2011-2012, que tot seguit es transcriu:

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 58/2011, de 26 de juliol, 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, modificada en data 13 de juliol de 2011, 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.
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 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 59/2011, de 26 de juliol, de la Comissió d’Estudis de Grau
Vista la proposta de la vicerectora de Política Acadèmica d’aprovació de l’oferta d’assignatures de lliure elecció,
per al curs acadèmic 2011/2012, presentades per les estructures bàsiques de la UAB i altres entitats.
Atès la necessitat d’implementar l’oferta d’assignatures de lliure elecció per al curs acadèmic 2011/2012.
Vist l'article 7 del Reial Decret 1497/1987, de 27 de novembre, pel qual s’estableixen directrius generals
comunes dels plans d’estudi dels títols universitaris de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional, el
qual disposa que l’estudiant pot configurar una part del seu currículum amb matèries de lliure elecció.
Vist l’article 261.7 del Text Refós de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris
regulats de conformitat amb els plans d’estudis anteriors al Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, aprovat
per l’acord del Consell de Govern de 17 de novembre de 2010, el qual regula el règim de les activitats de lliure
elecció no incloses en la programació acadèmica dels estudis oficials de la UAB, i disposa, que han de ser
comunicades o aprovades segons el cas, cada curs acadèmic, per la comissió competent en la matèria.
Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per l’acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a les
competències de la Comissió d’Estudis de Grau.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Política Acadèmica, la
Comissió d'Estudis de Grau de la UAB ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar les activitats que donen dret al reconeixement de crèdits de lliure elecció per al curs 20112012, que tot seguit es transcriu:
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SEGON.- 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:

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.
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Acord 60/2011, de 26 de juliol, de la Comissió d’Estudis de Grau
Vista la proposta del vicerector de Transferència Social i Cultural d’activitats que donen dret a reconeixement
acadèmic en els estudis de grau, per al curs acadèmic 2011-2012, que han estat presentades per les unitats
corresponents.
Atès que en data 17 de maig de 2011 es va presentar una primera proposta d’activitats sobre la qual la
Comissió va demanar que es fes una anàlisi més acurada.
Atès que les unitats corresponents, d’acord amb l’encàrrec de la Comissió, han analitzat novament la proposta
d’activitats que donen dret a reconeixement acadèmic en els estudis de grau, per al curs acadèmic 2011-2012,
i s’ha presentat aquesta nova proposta per part de la Fundació Autònoma Solidària i del Servei d’Activitat Física
Vist l'article 12.8 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels
ensenyaments universitaris oficials, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, que disposa que els
estudiants podran obtenir reconeixement acadèmic en crèdits per la participació en activitats universitàries
culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació.
Vist que els articles 89.1.b i 95 i següents del Text Refós de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als
estudis universitaris regulats de conformitat amb al Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, modificat pel
Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, aprovat per l’acord del Consell de Govern de 2 de març de 2011, que
regulen el reconeixement de les activitats abans esmentades.
Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per l’acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a les
competències de la Comissió d’Estudis de Grau.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Política Acadèmica, la
Comissió d'Estudis de Grau de la UAB ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar les activitats que donen dret a reconeixement acadèmic en els estudis de grau per al curs
acadèmic 2011-2012, que tot seguit es transcriu:
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SEGON.- Encarregar la vicerectora de Política Acadèmica l'execució i el seguiment d’aquests acords.
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius, garantint la seva difusió

Acord 61/2011, de 26 de juliol, de la Comissió d’Estudis de Grau
la Comissió d'Estudis de Grau de la UAB ha adoptat els següents
ACORDS
Primer.- Mostrar el seu desacord per la forma en què s’ha presentat la proposta d’incompatibilitats entre
assignatures del Grau en Química per part de la Facultat de Ciències i que, per raons d’urgència, avoquen a
aquesta Comissió a prendre avui una decisió que en tot cas hauria de ser discutida amb calma i profunditat.
Segon.- Aprovar les incompatibilitats entre assignatures dels estudis de Grau en Química, pel curs acadèmic
2011-2012.
Tercer.- Encarregar la vicerectora de Política Acadèmica l'execució i el seguiment d’aquests acords durant el
curs 2011-2012.
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 62/2011, de 26 de juliol, de la Comissió d’Estudis de grau
Vista la proposta de la vicerectora de Política Acadèmica d'aprovació de reconeixement de Cicles Formatius de
Grau Superior per crèdits d'estudis de grau presentades pels centres corresponents.
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Atesa la necessitat d'implementar l'oferta d'ensenyaments superiors oficials que donen dret a reconeixement
acadèmic en els estudis de grau per al curs acadèmic 2011-2012.
Vist l'article 6.2 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels
ensenyaments universitaris oficials, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, que disposa que podran
ser objecte de reconeixement els crèdits cursats en altres ensenyaments superiors oficials.
Vist l'article 78 del Text Refós de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats
de conformitat amb al Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de
juliol, aprovat per l'acord del Consell de Govern de 2 de març de 2011, el qual disposa que podran ser objecte
de reconeixement els crèdits cursats en altres ensenyaments superiors oficials.
Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per l'acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a les
competències de la Comissió d'Estudis de Grau.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Política Acadèmica, , la
Comissió d'Estudis de Grau de la UAB ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar el reconeixement de Cicles Formatius de Grau Superior per crèdits d'estudis de grau, que tot
seguit es transcriu:
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SEGON.- Encarregar la vicerectora de Política Acadèmica l'execució i el seguiment d'aquests acords.
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius, garantint la seva difusió.

I.4.4. Comissió d’Estudis de Postgrau
Acord 47/2011, de 6 de juliol, de la Comissió d’Estudis de Postgrau
Vistes les diverses peticions de creació de nous títols de màsters i diplomes de postgrau propis que han estat
presentades a l'Escola de Postgrau, i després de revisada la documentació justificativa corresponent que
acredita que les propostes reuneixen els requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus de títols.
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general.
Vist el que disposa l'article 64.f i 171.1 dels Estatuts de la UAB sobre la creació de titulacions pròpies de la UAB.
Vist l'article 14.3.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a
les competències de la Comissió d'Estudis de Postgrau, que estableix que li correspon informar les propostes
que haurà d'aprovar el Consell de Govern sobre creació d'ensenyaments i títols de postgrau.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Política Acadèmica, la
Comissió d'Estudis de Postgrau de la UAB ha adoptat els següents
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ACORDS
PRIMER.- Informar favorablement la creació de nous títols de màster i diplomes de postgrau propis.
SEGON.- Informar favorablement la modificació de la denominació dels estudis de postgrau propis.
TERCER.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació.

Acord 48/2011, de 6 de juliol, de la Comissió d’Estudis de Postgrau
Vistes les propostes de plans d’estudis de màsters i diplomes de postgrau propis presentades a l'Escola de
Postgrau, i després de revisada la documentació justificativa corresponent que acredita que les propostes
reuneixen els requisits exigits per a la seva aprovació.
Atesa la necessitat d’implementar les propostes que es presenten per tal de satisfer la demanda d’aquests
estudis.
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general.
Vist el què disposa l’article 230 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats
de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011,
sobre els plans d’estudis dels títols de màster.
Vist l’article 285.3 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de
conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011, sobre
els plans d’estudis de les diplomatures de postgrau.
Vist l'article 14.2.a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a
les competències de la Comissió d'Estudis de Postgrau, que estableix que li correspon aprovar els plans
d’estudis de tots els estudis de postgrau (inclòs el doctorat) conduents a títols oficials i a títols propis i
informar-ne al Consell Social, així com les modificacions derivades de la seva aplicació.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Política Acadèmica, la
Comissió d'Estudis de Postgrau de la UAB ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, els plans d’estudis de màsters i diplomes de postgrau
propis següents, condicionat a l’aprovació dels títols corresponents pels òrgans competents.
-

Màster en Comunicació, Periodisme i Humanitats
Màster en Realització Sonora i Locució Audiovisual
Màster en Dret Animal i Societat/ Animal Law and Society
Màster en Suports per a la Inclusió Educativa i Social
Màster en Cirurgia Oncològica
Diplomatura de postgrau en Periodisme Cultural per a Entitats
Diplomatura de postgrau en Reeducació del sòl pèlvic
Diplomatura de postgrau en Educació Sistèmica i Multidimensional
Diplomatura de postgrau en Realització Sonora i Locució Audiovisual
Diplomatura de postgrau en Cooperació en Salut i Geografia Mèdica

SEGON.- Encarregar la delegada de la rectora per a la Formació Permanent l'execució i el seguiment d’aquests
acords.
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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 49/2011, de 6 de juliol, de la Comissió d’Estudis de Postgrau
Vistes les propostes de creació de nous cursos d’especialització presentades a l'Escola de Postgrau, i després de
revisada la documentació justificativa corresponent que acredita que les propostes reuneixen els requisits
exigits per la UAB per a la seva aprovació.
Atesa la necessitat d’implementar les propostes que es presenten per tal de satisfer la demanda d’aquests
estudis.
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general.
Vist l’article 305 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat
amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011, sobre les
propostes de cursos d’especialització.
Vist l’acord de la Comissió d’Estudis de Postgrau de data 10 de novembre de 2009, pel qual es delega la
resolució d’assumptes derivats d’estudis de doctorat i de formació permanent en el delegat de la rectora
competent per raó de la matèria, entre els quals es troba, l’aprovació de cursos de formació continuada.
Vist l'article 14 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a les
competències de la Comissió d'Estudis de Postgrau.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Política Acadèmica, es la
Comissió d'Estudis de Postgrau de la UAB ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Donar-se per assabentat de l’aprovació dels cursos d’especialització.
SEGON.- Encarregar la delegada de la rectora per a la Formació Permanent el seguiment de l’acord primer.
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius.

Acord 50/2011, de 6 de juliol, de la Comissió d’Estudis de Postgrau
Vistes les propostes d’atorgament de premis extraordinaris de doctorat presentades pels centres corresponents.
Vist l'article 277 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat
amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011, segons el qual, es
poden concedir cada curs acadèmic premis extraordinaris de doctorat en funció de la vàlua científica de les tesis
defensades.
Vist l'article 14.2.b de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a
les competències de la Comissió d'Estudis de Postgrau, que estableix que li correspon aprovar la concessió dels
premis extraordinaris d’estudis de postgrau.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Política Acadèmica, la
Comissió d'Estudis de Postgrau de la UAB ha adoptat els següents
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ACORDS
PRIMER.- Atorgar, per delegació del Consell de Govern, els premis extraordinaris de doctorat als següents:
Marta Martín Flix
Jorge Fernando Sánchez García
Raquel Garcia Cruz
Zaida Sarrate Navas
Raluca Nicoleta Ionescu
Raquel Egea Sánchez
Catarina Dinis Pereira de Sousa
SEGON.- Encarregar el delegat de la rectora per al Doctorat l'execució i el seguiment d’aquests acords.
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius.
Acord 51/2011, de 26 de juliol, de la Comissió d’Estudis de Postgrau
De conformitat amb l’acord de la Comissió d’Estudis de Postgrau del dia 31 de maig de 2011, en aquesta sessió
de la Comissió d’Estudis de Grau i de la Comissió d’Estudis de Postgrau s’informarà de les situacions de
preinscripció i prematriculació anteriors, per tal de prendre les decisions finals que corresponguin sobre els
criteris de programació dels màsters universitaris per al curs 2011-2012.
la Comissió d'Estudis de Postgrau de la UAB ha adoptat els següents
ACORDS
Primer.- No programar per al curs 2011-2012:
-

els Màsters Universitaris que a data d’avui, de manera simultània, compleixen les condicions de
matrícula i prematrícula següents; prematricula inferior a 8, preinscripció igual o inferior a 25, i
matricula del curs 2010-2011 inferior a 15, i que es relacionen a continuación:
o
o
o
o
o
o

-

Màster
Màster
Màster
Màster
Màster
Màster

Universitari
Universitari
Universitari
Universitari
Universitari
Universitari

de
en
en
de
en
en

Recerca en continguts a l’era digital
Tecnologies multimèdia
Anàlisis i gestió del patromini artístic
Recerca en Psicologia de l’Esport i de l’Activitat Física
Educació Intercultural
Gestió de riscos tecnològics i laborals

els Màsters Universitaris que a data d’avui no superen el nombre de 20 alumnes preinscrits, que es
relacionen a continuació:
o
o
o

Màster Universitari en Recerca en veterinària
Màster Universitari en Planificació i gestió de l’educació
Màster Universitari en Recerca en psicologia de la salut. Aquest màster es podrà programar si
supera la condició abans esmentada en data 28 de juliol de 2011.

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 52/2011, de 26 de juliol, de la Comissió d’Estudis de Postgrau
Vista la proposta de la vicerectora de Relacions Internacionals d’aprovació de la quarta convocatòria d’ajuts a la
matrícula de màsters universitaris per a estudiants amb tractament d’extracomunitaris no residents, per al curs
acadèmic 2011-2012.
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Vist el Decret 265/2011, de 12 de juliol, pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats
públiques de Catalunya per al curs 2011-2012, que estableix en el seu article 1.5, que les Universitats poden
diferenciar el preu dels crèdits en qualsevol nivell d’estudis per als estudiants estrangers no residents, que no
siguin nacionals d’estats membres de la Unió Europea, sense que el preu corresponent pugui excedir quatre
vegades els preus fixats.
Atès que la Comissió Econòmica del Consell Social d’aquesta Universitat va acordar, en data 17 de març de
2011 que, per al curs acadèmic 2011-2012, s’apliqués un increment del preu dels estudis de màster per a
estudiants extracomunitaris no residents en estats membres de la Unió Europea. Aquest increment és
equivalent a tres vegades i mitja el preu que estableixi el decret pel qual es fixen els preus dels serveis
acadèmics a les universitats públiques de Catalunya dels estudis de màster per al curs 2011-2012.
Atesa la necessitat de compensar l’increment en el preu de la matrícula que tenen els estudiants
d’extracomunitaris no residents per al curs acadèmic 2011-2012, en els termes que es recullen en la
convocatòria que es presenta.
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, la Comissió d'Estudis de Postgrau de la UAB ha adoptat
els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la convocatòria d’ajuts a la matrícula de màsters universitaris per a estudiants amb
tractament d’extracomunitaris no residents, per al curs acadèmic 2011-2012, que tot seguit es transcriu:
Ajuts de matrícula de màsters universitaris per a estudiants
amb tractament d’extracomunitaris no residents
Quarta convocatòria per al curs 2011-2012
La UAB convoca 18 ajuts a la matrícula de màster per als estudiants amb tractament d’extracomunitaris no
residents permanents (tot aquell que no pugui presentar un carnet de resident permanent) que tinguin previst
iniciar un estudi oficial de màster el curs 2011-2012, els quals es regiran per les bases següents:
I. Descripció de l’ajut i àmbit d’aplicació
1. Els ajuts cobriran únicament l’import corresponent al recàrrec del preu per crèdit matriculat en estudis
oficials de màsters universitaris, inclosos els crèdits de complements de formació, per als estudiants amb
tractament d’extracomunitaris no residents, aprovat pel Consell Social per al curs 2011/2012.
2. Per a la matrícula en màsters interuniversitaris només s’adjudicaran aquests ajuts per a aquells màsters que
siguin coordinats per la UAB i, que per tant, requereixin formalitzar la matrícula a la mateixa UAB.
3. Aquests ajuts només podran ser adjudicats a estudiants de màsters universitaris que s’imparteixen en
centres propis de la UAB, el preu de matrícula dels quals no estigui subjecte a regulacions específiques.
S’afegeix a l’annex la llista de màsters.
II. Requisits per a l’adjudicació de l’ajut:
Per tal que els pugui ser adjudicat un dels ajuts, els estudiants hauran d’acreditar els requisits següents:
-

Ser estudiant estranger no resident permanent en països que tinguin el tractament de membres de la
Unió Europea.
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Els Països que es considera que tenen tractament de membres de la Unió Europea, els residents dels
quals queden exclosos d’aquesta convocatòria, són els següents: Alemanya, Àustria, Bèlgica,
Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Holanda, Hongria, Islàndia,
Irlanda, Itàlia, Letònia, Liechtenstein, Lituània, Luxemburg, Malta, Noruega, Polònia, Portugal, Regne
Unit, República Txeca, Romania, Suècia, Suïssa i Xipre.
Estar admès (o admès condicionat) en un màster universitari per al curs 2011-2012 en període de
preinscripció obert fins el 17 de juny de 2011 (queden exclosos els alumnes que estiguin en llista
d’espera que puguin ser admesos amb posterioritat)
Tenir un expedient acadèmic amb un excel·lent rendiment.
Haver formalitzat la matrícula d’un mínim de 60 crèdits, llevat d’aquells casos en els quals la
planificació anual del màster no arribi als 60 crèdits. En aquest darrer supòsit, s’haurà d’acreditar la
matrícula en tots els crèdits del màster programats per a l’any acadèmic per al qual se sol·licita l’ajut.
Haver formalitzat la matricula al màster o haver abonat l’import de la reserva de plaça abans del 15 de
setembre.

III. Presentació de sol·licituds de l’ajut
La UAB posarà a disposició de les persones interessades una pàgina web específica per aquesta convocatòria, a
través de la qual es podran presentar les sol·licituds d’aquests ajuts per via telemàtica.
El termini de presentació de sol·licituds per a participar en aquesta convocatòria d’ajuts s’obrirà del 5 al 16 de
setembre de 2011.
IV. Procediment d’adjudicació dels ajuts
Per adjudicar els ajuts, tindran preferència els estudiants que, havent obtingut l’ajut per al curs 2010/2011 i
aprovat la totalitat dels crèdits matriculats, es matriculin de nou en el curs 2011/2012, abans del 15 d’octubre
de 2011, dels crèdits necessaris per a finalitzar el màster universitari.
1. Per a l’adjudicació dels ajuts se seguirà el procediment següent:
1.
2.
3.
4.

Comprovar que els sol·licitants compleixen els requisits exigits en aquesta convocatòria.
Baremar els expedients acadèmics dels sol·licitants
Ordenar les peticions que compleixen els requisits per ordre decreixent de la nota de baremació
Adjudicar el nombre d’ajuts convocats als sol·licitants per ordre de major a menor quant a la baremació
del seu expedient

2. Aquesta convocatòria serà resolta pel Vicerectorat de Política Acadèmica
3. Els terminis per a la resolució d’aquesta convocatòria seran els següents:
3.1. La resolució provisional es publicarà durant la primera quinzena del mes d’octubre.
3.2. Una vegada publicada la resolució provisional, s’obrirà un període d’al·legacions de 10 dies
3.3 La resolució definitiva es publicarà abans del 15 de novembre de 2011
4.- La resolució d’adjudicació dels ajuts contindrà la relació dels estudiants als quals s’adjudica l’ajut, dels
estudiants que, tot i reunir els requisits exigits, queden en llista d’espera, i dels estudiants als quals es denega
l’adjudicació de l’ajut amb la especificació de la causa de denegació.
V. Revisió de l’adjudicació dels ajuts
Després del dia 15 d’octubre es comprovarà la situació de la matrícula dels estudiants que hagin obtingut un
ajut. Si d’aquesta comprovació es desprèn que no es compleixen els requisits exigits es procedirà a la revocació
de l’ajut, el qual serà adjudicat al sol·licitant següent de la llista d’espera.
VI. Incompatibilitats:
Aquests ajuts de matrícula són incompatibles amb qualsevol altre ajut o beca que cobreixi la totalitat del preu
dels crèdits matriculats.
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SEGON.- Encarregar la vicerectora de Política Acadèmica l'execució i el seguiment d’aquests acords.
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius, garantint la seva difusió.

I.4.5. Comissió d’Investigació

Acord 23/2011, de 8 de juliol, de la Comissió d’Investigació
Vista la proposta del vicerector d’Investigació de data 23 de juny de 2011.
Atès que l’Equip de Govern ha considerat l’oportunitat de mantenir convocatòries de recerca durant el 2011.
Atès que la proposta presentada inclou la convocatòria dels següents ajuts de recerca UAB:
•

Convocatòria d’estades de curta durada fora de Catalunya per a l’any 2011 pels becaris de les
convocatòries PIF UAB.

•

Convocatòria d’Ajuts a la publicació de Revistes periòdiques de Recerca (REV2011).

Atès que en aquesta sessió de la Comissió d’Investigació es va presentar la proposta de Convocatòria d’estades
de recerca postdoctorals de la UAB.
Vist l'article 16.1.a) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a
les competències de la Comissió d’Investigació i, que estableix que li correspon aprovar i resoldre les
convocatòries d’ajuts de recerca.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del Vicerector d’Investigació, la Comissió
d’Investigació de la UAB, ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar les següents convocatòries de recerca durant el 2011, en els termes que s’inclouen com a
annex:
•

Convocatòria d’estades de recerca postdoctorals de la UAB, que tot seguit es transcriu:
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Convocatòria d’estades de curta durada fora de Catalunya per a l’any 2011 pels becaris de les
convocatòries PIF UAB, que tot seguit es transcriu:
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Convocatòria d’Ajuts a la publicació de Revistes periòdiques de Recerca (REV2011), que tot seguit es
transcriu:
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SEGON.- Encarregar al vicerector d’investigació l'execució i el seguiment d’aquests acords.
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.

Acord 24/2011, de 8 de juliol, de la Comissió d’Investigació
Vista la proposta del vicerector d’Investigació de data 23 de juny de 2011 de nomenaments i cessaments del
Comitè de Bioseguretat i del Comitè d’Ètica en Experimentació Animal i Humana.
Atès que el Comitè de Bioseguretat de la UAB, reunit en sessió ordinària (26/05/2011), acordà presentar a la
Comissió d’Investigació una proposta de renovació dels seus membres.
Atès que la proposta comporta els canvis i nomenaments següents:
• Membres sortints: Mariano Domingo Álvarez, Xavier Gabarrell Durany i Enrique Querol Murillo
• Membres entrants: F. Xavier Abad Morejón de Girón, Jordi Joan Cairó Badillo, Isidre Gibert González i
Pilar Fontanet Ferrusola
Vist l'article 4 de l’acord del Consell de Govern de data 13 de maig de 2010, pel qual s’aprova el Reglament del
Comitè de Bioseguretat de la UAB segons el qual el Comitè estarà integrat per membres de professorat o
personal investigador, els quals seran nomenats pel Consell de Govern a proposta de la Comissió d’Investigació.
Atès l’acord de la Comissió d’Investigació de data 30 de març de 2011 que recomanava al president de la
Comissió d’Investigació la possibilitat d’analitzar la incorporació d’un nou membre de l’àmbit de la filosofia a la
Comissió d’Ètica i en Experimentació Animal i Humana.
Atès que el Comitè d’Ètica en Experimentació Animal i Humana, en la seva reunió de 17 de juny va proposar la
incorporació com a nou membre del Dr. Daniel Gamper Sachse.
Vist l'article 4 de l’acord del Consell de Govern de data 25 de gener de 2001, modificat per l’acord del Consell
de Govern de 27 de setembre de 2006 pel qual s’aprova el
Reglament de la Comissió d’Ètica en
l’Experimentació Animal i Humana de la UAB pel qual s’estableix que el nomenament dels seus membres el farà
el Consell de Govern.
Vist l'article 16.4 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’Investigació, que estableix que li correspon informar de les propostes que
han de ser discutides i, si escau, aprovades pel Consell de Govern.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del Vicerector d’Investigació, la Comissió
d’Investigació de la UAB, ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Informar favorablement la renovació de membres del Comitè de Bioseguretat de la UAB, segons el
que es disposa a continuació:
• Cessament dels membres següents: Mariano Domingo Álvarez, Xavier Gabarrell Durany i Enrique
Querol Murillo.
• Nomenament dels membres següents: F. Xavier Abad Morejón de Girón, Jordi Joan Cairó Badillo, Isidre
Gibert González i Pilar Fontanet Ferrusola.
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SEGON.- Informar favorablement el nomenament del Dr. Daniel Gamper Sachse, com a membre de la Comissió
d’Ètica en l’Experimentació Animal i Humana de la UAB.
TERCER.- Elevar aquests acords al Consell de Govern per tal que exerceixi les seves competències.
QUART.- Encarregar al vicerector d’Investigació l'execució i el seguiment d’aquests acords.
CINQUÈ.- Comunicar els presents acords al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.

Acord 25/2011, de 8 de juliol, de la Comissió d’Investigació
Vista la proposta del vicerector d’Investigació de data 23 de juny de 2011 sobre el Pla Estratègic de
Biblioteques de la UAB.
Atès que en la sessió de la Comissió d’Investigació de data 17 de maig de 2011 es va presentar l’esmentat Pla
Estratègic i es va donar per assabentada d’aquest Pla Estratègic.
Atès que els membres de la Comissió d’Investigació no s’han presentat cap proposta de modificació del Pla
Estratègic presentat.
Vist l'article 16.1.b) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a
les competències de la Comissió d’Investigació, que estableix que li correspon aprovar i resoldre els assumptes
derivats de l’aplicació de les normatives aprovades en matèria d’investigació pel Consell de Govern, i interpretar
i desenvolupar els aspectes no previstos, d’acord amb els principis generals establerts respecte d’aquesta
qüestió.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector d’Investigació, la Comissió
d’Investigació de la UAB, ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar el Pla Estratègic de Biblioteques, que tot seguit es transcriu:
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SEGON.- Encarregar al vicerector d’Investigació l'execució i el seguiment d’aquests acords.
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.
Acord 26/2011, de 8 de juliol, de la Comissió d’Investigació
Vista la proposta del vicerector d’Investigació de la UAB a instància de l’adjunta al vicerector d’Investigació i al
de Projectes Estratègics i de Planificació.
Atesa la informació proporcionada per la direcció del propi Institut d’Estudis del Treball.
Vist els articles 3 i 4 del Reglament de l’Institut d’Estudis del Treball que estableix els membres que en formen
part del mateix i el règim d’adscripcions.
Vist l'article 16.2.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’Investigació, que estableix que li correspon qualsevol altre assumpte que el
Consell de Govern li delegui.
Vist l’article 23.2 del text refós de la normativa en matèria d’investigació de la UAB, aprovada per acord del
Consell de Govern de data 2 de març de 2011, pel que fa a les competències de la Comissió d’Investigació, que
estableix que li correspon informar favorablement l’adscripció de l’activitat de recerca als instituts universitaris,
la qual serà autoritzada mitjançant resolució del vicerector competent en matèria de recerca.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector d’Investigació, la Comissió
d’Investigació de la UAB, ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Informar favorablement l’adscripció de l’activitat de recerca a l’Institut d’Estudis del Treball de la
UAB.
SEGON.- Elevar aquest informe al vicerector d’Investigació per tal que exerceixi les seves competències.
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.
Acord 27/2011, de 8 de juliol, de la Comissió d’Investigació
La Comissió d’Investigació de la UAB, ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Informar favorablement els següents acords:
I) La modificació del Reglament de les beques de personal investigador en formació de la UAB aprovat per
acord del Consell de Govern de 19 de juliol de 2007, en els termes següents:
1.- Modificar el paràgraf segon de l’article 2, que restarà redactat de la manera següent:
‘Aquestes beques poden articular-se mitjançant les Beques de formació de personal investigador en
formació’.
2.- Supressió de l’article 4.
3.- Es modifica la numeració de l’article 5, que passa a ser l’article 4.
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II) Disposició transitòria: Les persones beneficiàries de les beques de suport a la recerca existents en el
moment d’aprovació dels presents acords mantindran la seva situació en relació a les esmentades beques fins
la seva extinció i els hi serà d’aplicació el règim jurídic aplicable fins el 13 de juliol de 2011.
SEGON.- Establir la seva entrada en vigor a partir de l’endemà de la seva aprovació per part del Consell de
Govern, i ordenar la seva publicació al Butlletí Oficial de la UAB.
TERCER.- Encarregar al vicerector d’investigació l'execució i el seguiment d’aquests acords.
QUART.- Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.
Acord 28/2011, de 8 de juliol, de la Comissió d’Investigació
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.
Atès que per a l’elaboració de la proposta han estat consultats els diferents àmbits de gestió de convenis i que
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’Investigació 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.
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Acord 29/2011, de 8 de juliol, de la Comissió d’Investigació
La Comissió d’Investigació de la UAB, ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Informar favorablement les següents modificacions:
Nom del CER/INSTITUT
Institut de Dret i Tecnologia, IDT

Nom del membre adscrit
Dr. Pompeu Casanovas

Institut de Dret i Tecnologia, IDT

Dra. Marta Poblet

Canvi sol·licitat
Baixa com a director del CER des del
23/05/11.
Alta com a directora del CER des del
23/05/11.

SEGON.- Comunicar els presents acords al vicerector d’Investigació i elevar les actuacions a aquest perquè
emeti la resolució escaient.
Acord 30/2011, de 8 de juliol, de la Comissió d’Investigació
La Comissió d’Investigació de la UAB, ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Informar favorablement les següents modificacions:
Nom del grup
1888- Grup de Recerca d’Estudi
Transcultural del Parentiu-GETP-IP:
Aurora González Echevarría-Dept.
d’Antropologia Social i Cultural.

Aprovació
02/12/2008

Canvi sol·licitat
Canvi de direcció: Anna Piella Vila en lloc d’Aurora
González Echevarría com a membre, Hugo
Valenzuela, tots els membres han de figurar amb
dedicació parcial.

SEGON.- Comunicar els presents acords al vicerector d’Investigació i elevar les actuacions a aquest perquè
emeti la resolució escaient.

I.4.6. Comissió de Personal Acadèmic
Acord 22/2011, de 15 de juliol, 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 va presentar la documentació corresponent a la proposta de
resolució dels recursos 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.
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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.- 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, que tot seguit es transcriu:
Resolució de recursos en relació amb la convocatòria d’avaluació de l’activitat docent del
professorat.
INFORME DE RESOLUCIÓ FAVORABLE
NOM I COGNOMS
Joaquim Calaf Alsina

SEGON.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic la notificació als interessats, l'execució i el seguiment
d’aquests acords.
TERCER.- 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 23/2011, de 15 de juliol, 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.
Atès que, com a resultes del punt anterior d’aquesta sessió de la Comissió, si els recursos presentats en relació
amb la convocatòria d’avaluació de l’activitat docent per períodes generats fins el 31 de desembre de 2010 són
informats favorablement caldrà modificar la resolució definitiva de la convocatòria esmentada.
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
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ACORDS
PRIMER.- Modificar la resolució definitiva de la convocatòria d’avaluació de l’activitat docent del professorat per
períodes generats fins el 31 de desembre de 2010, en el sentit d’incloure el professorat per al qual s’hagi
estimat el recurs presentat, que tot seguit es transcriu:
Resolució de la convocatòria d’avaluació de l’activitat docent del professorat.
MODIFICACIÓ DE RESOLUCIÓ DEFINITIVA
NOM I COGNOMS
Joaquim Calaf Alsina
SEGON.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic la notificació als interessats, l'execució i el seguiment
d’aquests acords.
TERCER.- 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 24/2011, de 15 de juliol, de la Comissió de Personal Acadèmic
Vista la proposta del vicerector de Personal Acadèmic de relació de persones prioritzades com a adjudicataris de
les beques PIF de departaments de la Novena convocatòria 2011-2012.
Atès que la Comissió de Personal Acadèmic va aprovar en data 14 d’abril de 2011 la Novena convocatòria de
beques per a personal investigador en formació per a departaments de la Universitat Autònoma de Barcelona
per al curs 2011-2012, amb l’objecte de concedir beques predoctorals d’investigació per a personal en
formació, en el marc d’aplicació de les línies generals de la nova carrera acadèmica de la Universitat Autònoma
de Barcelona (Acord 57/2006, de 20 de desembre, del Consell de Govern).
Atès que l’article 20 de la convocatòria abans esmentada disposa els criteris d’avaluació i selecció, els quals han
estat seguits per a l’elaboració de la proposta que ara es presenta.
Atès que l’article 7 de la mateixa convocatòria estableix que l’òrgan competent per a la resolució d’adjudicació
de les beques és la Comissió de Personal Acadèmic de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb la proposta
prèvia dels departaments implicats en la convocatòria.
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.- Aprovar la relació de persones prioritzades com a adjudicataris de la Novena convocatòria de beques
per a personal investigador en formació per a departaments de la Universitat Autònoma de Barcelona per al
curs 2011-2012, que tot seguit es transcriu:
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SEGON.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic la notificació als interessats, l'execució i el seguiment
d’aquests acords.
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerència de Recursos Humans per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius, a les persones interessades i als departaments implicats.
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Acord 25/2011, de 15 de juliol, de la Comissió de Personal Acadèmic
Vistes les propostes dels departaments per a nomenaments del professorat emèrit pel curs 2011-2012
proposades al vicerector de Personal Acadèmic.
Vistos l’article 54 de la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la qual modifica la llei orgànica 6/2001, de 21 de
desembre, d’Universitats i l’article 52 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, que
disposen que les universitats, d’acord amb els seus estatuts, podran nomenar a professorat emèrit entre
professors i professores jubilats que hagin prestat serveis destacats a la universitat.
Vistos els articles 138 i 142 del decret 237/2003, de 8 d’octubre pel qual s’aproven els Estatuts de la
Universitat Autònoma de Barcelona, que disposen que el Consell de Govern ha de desenvolupar els mecanismes
de selecció del professorat emèrit.
Vist l’article 12 del text refós del Reglament de Personal Acadèmic de la Universitat Autònoma de Barcelona,
aprovat pel Consell de Govern de 17 de novembre de 2010, que preveu que el vicerector de Personal Acadèmic
trametrà l’expedient a la Comissió de Personal Acadèmic, la qual, després de sol•licitar els informes que
consideri oportuns, decidirà sobre l’aprovació de la proposta de nomenament per delegació del Consell de
Govern.
Vist l’article 18.2 d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, aprovada pel Consell de Govern en data 21 d’abril de 2005, i modificada pels acords de data 15 de
març, 2 de novembre de 2006, 1 de febrer i 25 d’abril de 2007, i 15 de juliol de 2009 pel que fa a les
competències de la Comissió de Personal Acadèmic, que estableix que li aprovar, per delegació del Consell de
Govern, els nomenaments de professors i professores emèrits.
Atès que en aquesta sessió de la Comissió va presentar la documentació corresponent a les propostes de
professorat emèrit pel curs 2011-2012.
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.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, el nomenament de professorat emèrits al professors i
professores següents:
Victòria Camps Cervera
Anna Camps Mundó
Claudi Cuchillo Foix
Antonio Fontdevila Vivanco
Mercé Izquierdo Aymerich
Carlos Lozres Colina
Roberto Rocha Olivar
Joaquín Sanchís Alda
Francesc Serra Mestres
M. Josefa Yzuel Gimenez
SEGON.- No aprovar, per delegació del Consell de Govern, la proposta de nomenament d’una professora.
TERCER.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d’aquest acord.
Acord 26/2011, de 15 de juliol, de la Comissió de Personal Acadèmic
El Decret 128/2010, de 14 de setembre, de la Generalitat de Catalunya, sobre l’acreditació del coneixement
lingüístic del professorat de les universitats catalanes (publicat al DOGC de 16 de setembre del mateix any) té
per objecte la regulació del coneixement lingüístic del professorat de les universitats del sistema universitari de
Catalunya i, en especial, l’acreditació del coneixement suficient del català, tant en l’expressió oral com en
l’escrita, i de conformitat amb les exigències de les seves tasques acadèmiques.

_____________________________________________________
150

BOUAB Núm. 87

Juliol i Agost del 2011

La seva disposició addicional primera recull la necessària adaptació de la normativa de que puguin disposar les
Universitats a les noves exigències del Decret, tot determinant concretament que les Universitats “ han
d’aprovar la normativa interna a què fa esment aquest Decret en el termini màxim de sis mesos a comptar de
la seva entrada en vigor”.
En compliment d’aquella exigència la UAB ha analitzat el Decret en qüestió i la seva potencial incidencia sobre
la normativa de què ja es disposa internament. Concretament, ha estat constatat que són d’especial interès les
prescripcions que es preveuen a l’esmentat Decret als seus articles 2.3 i 3.6 i 3.7. Així:
- A la norma catalana es determina que les Universitats poden eximir el professorat de l'acreditació del requisit
del coneixement del català en funció de la temporalitat o de les específiques característiques de les tasques
acadèmiques vinculades només a la recerca o a la docència en terceres llengües, sempre que se n’acrediti el
coneixement suficient d’aquestes llengües.
- També es rellevant del nou text normatiu que es preveu que “si aquesta exempció te caràcter temporal, les
universitats hauran d’establir els procediments i els terminis per tal que el professorat acrediti el coneixement
suficient del català”.
- També es declara que “En els casos que així ho justifiquin, les universitats poden requerir al professorat
permanent l’acreditació del coneixement del català amb posterioritat als processos d’accés i selecció, per
potenciar i afavorir la captació de talent”.
- Es diu per últim que: “ La normativa interna de la universitat ha d’establir els procediments adequats perquè
el coneixement del català sigui efectivament acreditat en un moment posterior i ha de garantir els drets
lingüístics dels i les estudiants. En qualsevol cas, s’ha d’acreditar el coneixement de la llengua en el termini
màxim de dos anys a comptar de la data d’accés a la universitat”
Esdevé doncs convenient i oportú procedir a modificar la normativa interna de la UAB. El text que, amb aquest
objecte, es va presentar a la Comissió de Personal Acadèmica per al seu debat constitueix un primer pas que
finalitzarà en la corresponent aprovació per part del Consell de Govern de la UAB. Es basa en els treballs
preliminars que ja han estat realitzats des de la Comissió de Política Lingüística de la UAB de 3 de maig de
2011.
Vist l’article 156 del text refós del Reglament del personal acadèmic de la Universitat Autònoma de Barcelona,
aprovat pel Consell de Govern el 17 de novembre de 2010, que preveu que en les places que comportin
tasques docents, caldrà seguir els criteris, el procediment i els terminis d’acreditació dels coneixements de la
llengua catalana establerts al Decret 128/2010, de 14 de setembre, de la Generalitat de Catalunya, sobre
l’acreditació del coneixement lingüístic del professorat de les universitats del sistema universitari de Catalunya i
la normativa e la UAB que ho desenvolupi, desenvolupat en la disposició addicional quinzena del mateix
Reglament.
Vist l’acord de la Comissió de Política Lingüística de data 3 de maig de 2011, de la Comissió de Política
Lingüística pel qual es va acordar restar assabentats dels criteris actuals d’aplicació a la UAB sobre l’acreditació
del coneixement lingüístic del professorat de les universitats catalanes, i aprovar la proposta addicional que
permetria al professorat obtenir el certificat de coneixement lingüístic suficient per a la tasca docent que preveu
l’article 5 d) del Decret 128/2010, de 14 de setembre.
Atès que es fa necessari
iniciar el procediment que reguli l’acreditació del coneixement lingüístic del
professorat de la UAB, es presenta a consideració dels membres de la Comissió de Personal Acadèmic, un
primer esborrany de normativa d’acreditació lingüística del professorat de la UAB. [Document]
Vist l’article 18.4 c de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, aprovada pel Consell de Govern en data 21 d’abril de 2005, i modificada pels acords de data 15 de
març, 2 de novembre de 2006, 1 de febrer i 25 d’abril de 2007, i 15 de juliol de 2009 pel que fa a les
competències de la Comissió de Personal Acadèmic, que estableix que li correspon informar les propostes que
haurà d’aprovar el Consell de Govern sobre disposicions normatives en matèria de personal acadèmic.
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
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ACORDS
PRIMER.- Donar-se per assabentat de l’inici del procediment d’elaboració de la proposta d’adaptació al Decret
128/2010 de la normativa d’acreditació del coneixement lingüístic del professorat de la UAB, i dels seus trets
essencials.
SEGON.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic la presentació en una propera Comissió de Personal
Acadèmic del text normatiu que se sotmetrà a informe favorable de la Comissió i posterior tramesa a Consell de
Govern per a la seva aprovació.

Acord 27/2011, de 15 de juliol, de la Comissió de Personal Acadèmic
Vist l’article 108 i següents del text refós que aprova el Reglament de Personal Acadèmic de la UAB, aprovat
per acord del Consell de Govern de data 17 de novembre de 2010 que regula el règim d’aplicació de les
llicències d’any sabàtics per la prestació de més de 25 anys de servei a la Universitat.
Vista la convocatòria de sabàtics de 25 anys aprovada per la Comissió de Personal Acadèmic en data 25 de
gener de 2011, i analitzades les sol•licituds presentades.
Vist l'article 18.1 a) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a
les competències de la Comissió de Personal Acadèmic que preveu que correspon a la Comissió de Personal
Acadèmic aprovar les concessions d’any sabàtics.
Atesa l’adopció, el dia 11 d’abril, per part de la Comissió d’Economia i Organització de la UAB del document
anomenat “Mesures Provisionals d’Ajornament de la despesa 2011”, document que preveia un ajornament
excepcional de la despesa corresponent a determinades mesures durant el seu període d’aplicació (entre les
que es trobaven les corresponents a la convocatòria del programa d’anys Sabàtics de 25 anys) fins que fossin
adoptats criteris explícits sobre aquesta matèria, un cop ponderades les diverses circumstàncies presents, i fins
que fos avaluada i acordada la seva continuïtat o derogació mitjançant decisió de la Comissió d’Economia i
Organització. Atès que aquesta última, en sessió celebrada el dia 30 de juny de 2011, ha adoptat aquella
decisió, tot aprovant el document de Mesures de contenció de la despesa per a l’any 2011 en el que
expressament es determina que seran adoptades per part de l’òrgan competent les decisions pendents en
relació amb les sol•licituds de sabàtics 10 anys, 25 anys i de lectors, esdevé oportú i necessari, per tant,
aixecar la suspensió de convocatòria del programa d’anys Sabàtics de 25 anys per al professorat Universitari de
la UAB i procedir a resoldre els procediments que es trobin pendents d’una adopció de decisió.
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.- Aixecar la suspensió sobre la convocatòria del programa d’anys Sabàtics de 25 anys per al
professorat Universitari de la UAB que va ser acordada mitjançant acord de la Comissió de Personal Acadèmic
de data 26 de maig de 2011.
SEGON.- Aprovar la Resolució de la Convocatòria del programa d’anys Sabàtics de 25 anys per al professorat
Universitari de la UAB, que tot seguit es transcriu:
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Resolució de la convocatòria del programa d’anys sabàtics de 25 anys per al Professorat universitari
de la UAB.
(Curs 2011-2012)
NOM

DEPARTAMENT

AMAT LLARI, M. EULALIA

DRET PRIVAT

ARNAL AGUSTIN, JUSTO

PEDAGOGIA APLICADA

BALSEBRE TORROJA, ARMAND

COMUNICACIO AUDIOVISUAL I DE PUBLICITAT II

BARROETA LAJUSTICIA, ANA CRISTINA

CIENCIA ANIMAL I DELS ALIMENTS

BUSOM PIQUER, ISABEL

ECONOMIA APLICADA

CACHON CADENAS, MANUEL-JESÚS

DRET PRIVAT

CARBONELL MANILS, JOAN

CC ANTIGUITAT I EDAT MITJANA

CASANOVAS ROMEU, POMPEU

CIENCIA POLITICA I DRET PUBLIC

ESTANY PROFITÓS, ANNA

FILOSOFIA

ESTAPÉ DUBREUIL, GLÒRIA

ECONOMIA DE L'EMPRESA

FRANQUET CALVET, ROSA

COMUNICACIO AUDIOVISUAL I PUBLICITAT I

GODIA CASABLANCAS, FRANCESC

ENGINYERIA QUÍMICA

GUITART BAS, RAIMON

FARMACOLOGIA, TERAPÈUTICA I TOXICOLOGIA

GUITART DURAN, JOSEP

CIÈNCIES DE L'ANTIGUITAT I DE L'EDAT MITJANA

LAVIN GONZALEZ, SANTIAGO

MEDICINA I CIRURGIA ANIMALS

LLEDÓS FALCÓ, AGUSTI

QUÍMICA

MUÑOZ JUSTICIA, JUAN MANUEL

PSICOLOGIA SOCIAL

PERIS RODRIGUEZ, SANTIAGO

FISICA

QUESADA CASAJUANA, JOSE

FILOSOFIA

RABANAL PRADOS, ROSA MARIA

MEDICINA I CIRURGIA ANIMALS

REIG VILALLONGA, JOSEP

CIENCIES MORFOLOGIQUES

RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JUAN

FILOLOGIA ESPANYOLA

VILARDELL RIERA, INMACULADA

ECONOMIA DE L'EMPRESA

VILLAMARIN CID, FRANCISCO

PSICOLOGIA BÀSICA, EVOLUTIVA I DE L'EDUC

YSAS SOLANES, PERE

HISTORIA MODERNA I CONTEMPORANEA

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 vicegerència de Recursos Humans per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius, a les persones interessades i als departaments i facultats o escola a
la qual estiguin adscrites.
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Acord 28/2011, de 15 de juliol, de la Comissió de Personal Acadèmic
Vist l’article 108 i següents del text refós que aprova el Reglament de Personal Acadèmic de la UAB, aprovat
per acord del Consell de Govern de data 17 de novembre de 2010 que regula el règim d’aplicació de les
llicències d’any sabàtics per la prestació de més de 10 anys de servei a la Universitat.
Vista la convocatòria de sabàtics de 10 anys aprovada per la Comissió de Personal Acadèmic en data 25 de
gener de 2011 i analitzades les sol•licituds presentades.
Vist l'article 18.1 a) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a
les competències de la Comissió de Personal Acadèmic que preveu que correspon a la Comissió de Personal
Acadèmic aprovar les concessions d’any sabàtics.
Atesa l’adopció, el dia 11 d’abril, per part de la Comissió d’Economia i Organització de la UAB del document
anomenat “Mesures Provisionals d’Ajornament de la despesa 2011”, document que preveia un ajornament
excepcional de la despesa corresponent a determinades mesures durant el seu període d’aplicació (entre les
que es trobaven les corresponents a la convocatòria del programa d’anys Sabàtics de 10 anys) fins que fossin
adoptats criteris explícits sobre aquesta matèria, un cop ponderades les diverses circumstàncies presents, i fins
que fos avaluada i acordada la seva continuïtat o derogació mitjançant decisió de la Comissió d’Economia i
Organització. Atès que aquesta última, en sessió celebrada el dia 30 de juny de 2011, ha adoptat aquella
decisió, tot aprovant el document de Mesures de contenció de la despesa per a l’any 2011 en el que
expressament es determina que seran adoptades per part de l’òrgan competent les decisions pendents en
relació amb les sol•licituds de sabàtics 10 anys, 25 anys i de lectors, esdevé oportú i necessari, per tant,
aixecar la suspensió de convocatòria del programa d’anys Sabàtics de 10 anys per al professorat Universitari de
la UAB i procedir a resoldre els procediments que es trobin pendents d’una adopció de decisió.
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.- Aixecar la suspensió sobre la Convocatòria del programa d’anys Sabàtics de 10 anys per al
professorat Universitari de la UAB que va ser acordada mitjançant acord de la Comissió de Personal Acadèmic
de data 26 de maig de 2011.
SEGON.- Aprovar la Resolució de la Convocatòria del programa d’anys Sabàtics de 10 anys per al professorat
Universitari de la UAB, que tot seguit es transcriu:
Resolució de la convocatòria del programa d’anys sabàtics de 10 anys per al professorat universitari
de la UAB.
(Curs 2011-2012)
SEMESTRAL
NOM

DEPARTAMENT

MOLINA GONZALEZ, JOSE LUIS

ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL

PIÑOL PASCUAL, JOSEP

BIOLOGIA ANIMAL,BIO.VEGETAL I ECOLOGIA

KIRCHNER GRANELL, HELENA

CC ANTIGUITAT I EDAT MITJANA

PEREZ HERNANDEZ, JOSE FRANCISCO

CIENCIA ANIMAL I DELS ALIMENTS

PINTO CASULLERAS, ROSER

DIDACTICA MATEMATICA I CC EXPERIMENTALS

GARCIA CESTONA, MIGUEL ANGEL

ECONOMIA DE L'EMPRESA

VAN WIJK ADAN, MARIA LUISA

FILOLOGIA ANGLESA I GERMANISTICA
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GARCIA RAMON, MARIA DOLORS

GEOGRAFIA

BOADA JUNCÀ, MARTÍ

GEOGRAFIA

DANIILIDIS, ARIS

MATEMÀTIQUES

ROVIRA ESTEVA, SARA

TRADUCCIO I INTERPRETACIO

FONTCUBERTA FAMADAS, JUDIT

TRADUCCIO I INTERPRETACIO

ANUAL
DEPARTAMENT

NOM
MINGUET BATLLORI, JOAN MARIA

ART I MUSICOLOGIA

TORRAS FRANCÈS, MERI

FILOLOGIA ESPANYOLA

RIPOLL VILLANUEVA, RICARD

FILOLOGIA FRANCESA I ROMÀNICA

NUNES ALONSO, JOAN

GEOGRAFIA

BONAMUSA GASPA, FRANCESC

HISTORIA MODERNA I CONTEMPORANEA

SERRANO PAU, CARRASUMADA

PSICOLOGIA BÀSICA, EVOLUTIVA I DE L'EDUC

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 vicegerència de Recursos Humans per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius, a les persones interessades i als departaments i facultats o escola a
la qual estiguin adscrites.
Acord 29/2011, de 15 de juliol, de la Comissió de Personal Acadèmic
Vist l’article 131 i següents del text refós que aprova el Reglament de Personal Acadèmic de la UAB, aprovat
per acord del Consell de Govern de data 17 de novembre de 2010 que regula el foment de l’activitat
investigadora del professorat, mitjançant la concessió de permisos i llicències al professorat en vies de
consolidació a la UAB.
Vista la Convocatòria del Programa de Suport a la Formació Investigadora del professorat en vies de
consolidació de la UAB aprovat per Acord de la Comissió de Personal Acadèmic de 27 de gener de 2011
Vist l'article 18 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a les
competències de la Comissió de Personal Acadèmic que preveu que correspon a la Comissió de Personal
Acadèmic.
Atesa l’adopció, el dia 11 d’abril, per part de la Comissió d’Economia i Organització de la UAB del document
anomenat “Mesures Provisionals d’Ajornament de la despesa 2011”, document que preveia un ajornament
excepcional de la despesa corresponent a determinades mesures durant el seu període d’aplicació (entre les
que es trobaven les corresponents a la convocatòria del Programa de Suport a la Formació Investigadora del
professorat en vies de consolidació) fins que fossin adoptats criteris explícits sobre aquesta matèria, un cop
ponderades les diverses circumstàncies presents, i fins que fos avaluada i acordada la seva continuïtat o
derogació mitjançant decisió de la Comissió d’Economia i Organització. Atès que aquesta última, en sessió
celebrada el dia 30 de juny de 2011, ha adoptat aquella decisió, tot aprovant el document de Mesures de
contenció de la despesa per a l’any 2011 en el que expressament es determina que seran adoptades per part
de l’òrgan competent les decisions pendents en relació amb les sol•licituds de sabàtics 10 anys, 25 anys i de
lectors, esdevé oportú i necessari, per tant, aixecar la suspensió de convocatòria del Programa de Suport a la
Formació Investigadora del professorat en vies de consolidació de la UAB i procedir a resoldre els procediments
que es trobin pendents d’una adopció de decisió.
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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.- Aixecar la suspensió sobre Convocatòria del Programa de Suport a la Formació Investigadora del
professorat en vies de consolidació de la UAB que va ser acordada mitjançant acord de la Comissió de Personal
Acadèmic de data 26 de maig de 2011.
SEGON.- Aprovar la Resolució de la Convocatòria del Programa de Suport a la Formació Investigadora del
professorat en vies de consolidació de la UAB, que tot seguit es transcriu:
Resolució de la Convocatòria del Programa de Suport a la Formació Investigadora del Professorat en
vies de consolidació de la UAB.
LLICÈNCIES LECTORS (Curs 2011-2012)

NOM

DEPARTAMENT

BARTRINA RAPESTA, JOAN

ENGINYERIA INFORMACIO I COMUNICACIONS

BESTUE SALINAS, MARIA CARMEN

TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ

MASSANELL MESSALLES, MAR

FILOLOGIA CATALANA

TORRES HOSTENCH, OLGA

TRADUCCIO I INTERPRETACIO

VERA MARTIN, ANA PILAR

GEOGRAFIA

VILLALBA MENDEZ, GARA

ENGINYERIA QUIMICA

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 vicegerència de Recursos Humans per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius, a les persones interessades i als departaments i facultats o escola a
la qual estiguin adscrites.
I.4. Resolucions del Rectorat
Resolució del la rectora, d 25 de juliol de 2001, per la qual es designen els serveis de gerent en funcions,
durant el període de vacances d’agost, que tot seguit es detallen:
-

De l'1 al 12 d'agost: Roser Juan Ahicart, cap de l'Àrea de Prevenció i Assistència
Del 15 al 19 d'agost: Ivan Martínez Flores, vicegerent de Recerca
Del 22 al 26 d'agost: Marta Vilalta Casals, cap de l'Àrea de Relacions Internacionals
Del 29 al 31 d'agost: Enric Font Oller, director d'Arquitectura i Logística

Resolució del la rectora, d 29 de juliol de 2001, per la qual es designa a la vicerectora de Relacions
Internacionals, doctora Mercedes Unzeta López, rectora suplent durant el període comprès entre el 8 i el 14
d’agost de 2011, ambdós inclosos.
Resolució del la rectora, d 29 de juliol de 2001, per la qual es designa a la vicerector de Projectes
Estratègics i de Planificació, doctor Carles Jaime Cardiel, rector suplent durant el període comprès entre el 15 i
el 23 d’agost de 2011, ambdós inclosos.
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I.5. Resolucions de la Gerència
Resolució del gerent, de 27 de juliol de 2011, per la qual s’informa de la cobertura de serveis mínims per a
al període de vacances d’agost de 201109, que tot seguit es transcriuen:
Organització dels serveis mínims per al període de vacances d’agost de 2011
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II. Nomenaments i cessaments
II.1. Facultats i Escoles
Nomenaments
Resolució de la rectora, d’11 de juliol de 2011, per la qual nomena el senyor Ramon Miralles Basseda
coordinador de la Unitat Departamental de la Unitat Docent de l’Hospital del Mar.
Resolució de la rectora, de 12 de juliol de 2011, per la qual nomena el senyor Javier Calvet Calvo
coordinador de la Unitat Departamental de la Unitat Docent Parc Taulí.
Resolució de la rectora, de 12 de juliol de 2011, per la qual nomena la senyora Marta Estrada Medina
coordinadora d’Estudis de la Llicenciatura de Filologia Francesa i coordinadora d’Estudis de Grau en Estudis
Francesos de la Facultat de Filosofia i Lletres.
Resolució de la rectora, de 12 de juliol de 2011, per la qual nomena la senyora M. Isabel Illa Sendra
coordinadora de la Unitat Departamental de la Unitat Docent de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
Resolució de la rectora, de 22 de juliol de 2011, per la qual nomena la senyora Maria Teresa Tapada
Berteli coordinadora de la Llicenciatura d’Antropologia Social i Cultural i coordinadora del Grau d’Antropologia
Social i Cultural de la Facultat de Filosofia i Lletres.
Resolució de la rectora, de 22 de juliol de 2011, per la qual nomena el senyor Germán Gan Quesada
coordinador de la Llicenciatura d’Història i Ciències de la Música i coordinador del Grau de Musicologia de la
Facultat de Filosofia i Lletres.
Resolució de la rectora, de 25 de juliol de 2011, per la qual nomena la senyora Berta González de Mingo
sotscoordinadora del Grau de Ciències Biomèdiques de la Facultat de Biociències.
Resolució de la rectora, de 26 de juliol de 2011, per la qual nomena la senyora Maria Prats Ferret
coordinadora de la Llicenciatura de Geografia i coordinadora del Grau de Geografia i Ordenació del Territori de
la Facultat de Filosofia i Lletres.
Cessaments
Resolució de la rectora, de 12 de juliol de 2011, per la qual el senyor Juan Pedro-Botet Montoya cessa com
a coordinador de la Unitat Departamental de la Unitat Docent de l’Hospital del Mar.
Resolució de la rectora, de 12 de juliol de 2011, per la qual la senyora Marta Estrada Medina cessa com a
coordinadora de Titulació de la Llicenciatura de Filologia Francesa de la Facultat de Filosofia i Lletres.
Resolució de la rectora, de 12 de juliol de 2011, per la qual el senyor Alejandro Roca-Cusachs Coll cessa
com a coordinador de la Unitat Departamental de la Unitat Docent de l’Hospital de Sant Pau.
Resolució de la rectora, de 22 de juliol de 2011, per la qual la senyora Josefa Soto Marata cessa com a
coordinadora de la Llicenciatura d’Antropologia Social i cultural i coordinadora del Grau d’Antropologia Social i
cultural de la Facultat de Filosofia i Lletres.
Resolució de la rectora, de 22 de juliol de 2011, per la qual el senyor Jordi Rifé Santaló cessa com a
coordinador de la Llicenciatura d’Història i Ciències de la Música i coordinador del Grau de Musicologia de la
Facultat de Filosofia i Lletres.
Resolució de la rectora, de 26 de juliol de 2011, per la qual la senyora Anna Badia Perpinyà cessa com a
coordinadora de la Llicenciatura de Geografia i coordinadora del Grau de Geografia i Ordenació del Territori de
la Facultat de Filosofia i Lletres.
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II.2. Departaments
Nomenaments
Resolució de la rectora, de 22 de juliol de 2011, per la qual nomena el senyor Ramon Pañella Ferreres
coordinador de la Unitat de Ciències de l’Educació del Departament de Filologia Catalana.
Resolució de la rectora, de 25 de juliol de 2011, per la qual nomena el senyor Jordi Mas López secretari
del Departament de Traducció i d’Interpretació.
Resolució de la rectora, de 25 de juliol de 2011, per la qual nomena la senyora Pilar Sánchez Gijón
coordinadora de Professorat del Departament de traducció i d’Interpretació.
Resolució de la rectora, de 25 de juliol de 2011, per la qual nomena la senyora Rosella Nicolini
coordinadora de Biblioteca del Departament d’Economia Aplicada.
Resolució de la rectora, de 25 de juliol de 2011, per la qual nomena la senyora Lluïsa Presas Corbella
directora del Departament de Traducció i d’Interpretació.
Resolució de la rectora, de 25 de juliol de 2011, per la qual nomena la senyora Margalida Coll Andreu
coordinadora de la Unitat de Psicologia del Departament de Psicobiologia i de Metodologia de les Ciències de la
Salut.
Resolució de la rectora, de 26 de juliol de 2011, per la qual nomena la senyora Diana Marre Cifola
coordinadora de Tercer Cicle del Departament d’Antropologia Social i Cultural.
Cessaments
Resolució de la rectora, de 22 de juliol de 2011, per la qual el senyor Albert Rico Busquets cessa com a
coordinador de la Unitat de Ciències de l’Educació del Departament de Filologia Catalana.
Resolució de la rectora, de 25 de juliol de 2011, per la qual la senyora Pilar Sánchez Gijón cessa com a
secretària del Departament de Traducció i d’Interpretació.
Resolució de la rectora, de 25 de juliol de 2011, per la qual el senyor Ramon M. Piqué Huerta cessa com a
director del Departament de Traducció i d’Interpretació.
Resolució de la rectora, de 25 de juliol de 2011, per la qual la senyora Meritxell Torras Garcia cessa com a
coordinadora de la Unitat de Psicobiologia del Departament de Psicobiologia i de Metodologia de les Ciències de
la Salut.
Resolució de la rectora, de 25 de juliol de 2011, per la qual el senyor Joan Pascual Rocabert cessa com a
coordinador de Biblioteca del Departament d’Economia Aplicada.
Resolució de la rectora, de 25 de juliol de 2011, per la qual el senyor Wilhelm Neunzig cessa com a
coordinador de Professorat del Departament de Traducció i d’Interpretació.
Resolució de la rectora, de 26 de juliol de 2011, per la qual el senyor Dan Rodríguez García cessa com a
coordinador de Tercer Cicle del Departament d’Antropologia Social i Cultural.
II.3. Institucionals
Nomenaments
Resolució de la rectora, de 19 de juliol de 2011, per la qual nomena la senyora Carme Molinero Ruiz
directora del Centre d’Estudis sobre les Èpoques Franquista i Democràtica.
Resolució de la rectora, de 15 de juliol de 2011, per la qual nomena el senyor Carles Jaime Cardiel
membre al Consell de Direcció del Centre de recerca en Agrigenòmica (CRAG).
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Resolució de la rectora, de 15 de juliol de 2011, per la qual renova el nomenament del senyor Carles
Rubió García com a director de l’Escola Universitària Salesiana de Sarrià.
Cessaments
Resolució de la rectora, de 19 de juliol de 2011, per la qual el senyor Pere Ysàs Solanes cessa com a
director del Centre d’Estudis sobre les Èpoques Franquista i Democràtica (CEFID).
Resolució de la rectora, de 15 de juliol de 2011, per la qual deixa sense efecte el nomenament del senyor
Manuel Antonio López Béjar on se’l nomenava membre del Consell de Direcció del Centre de Recerca en
Agrigenòmica (CRAG).
III. Convenis
III.1. Marcs de col·laboració
Conveni de 21 de gener de 2011 entre la UAB i la Universidad Tecnológica de Pereira (Colombia), per tal
d’establir un conveni marc entre ambdues institucions.
Conveni de 25 d’abril de 2011 entre la UAB i la Universidad de Talca (Chile), per tal d’establir un conveni
marc per l’establiment grups d’investigació d’estudis jurídics formats per professors de la UAB i de la
Universidad de Talca.
III.2. Específics

Conveni de 4 de febrer de 2011 entre la UAB i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya, per establir la col·laboració en relació a les Comunitats d’Aprenentatge.
Conveni de 28 de març de 2011 entre la UAB i l’Ajuntament de Badia del Vallès, per emmarcar l'actuació
entre la UAB i Badia en la participació en el projecte "Campus Ítaca" de la UAB, per a l'any 2011.
Conveni de 28 de març de 2011 entre la UAB i l’Ajuntament de Sant Joan Despí, per emmarcar l'actuació en
la participació en el projecte "Campus Ítaca" de la UAB, per a l'any 2011.
Addenda d’11 d’abril de 2011 entre la UAB i la Societat Catalana d’Advocats de Família (SCAF), per
Prorrogar el conveni marc de data 12 de maig de 2009.
Conveni d’11 d’abril de 2011 entre la UAB, el Col·legi de Psicòlegs de Catalunya i l’Institut de Trauma, Crisi i
Conflictes de Barcelona SCP, per tal d’establir Establir un marc de col·laboració en els aspectes acadèmics,
professionals i de recerca en matèria institucional, acadèmica i de recerca.
Conveni de 25 d’abril de 2011 entre la UAB i la Universidad de Talca (Chile), per tal d’establir un conveni
específic per l’establiment grups d’investigació d’estudis jurídics formats per professors de la UAB i de la
Universidad de Talca.
Conveni de 16 de maig de 2011 entre la UAB i l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos, per tal
d’emmarcar l'actuació d’ambdues entitats en la participació en el projecte "Campus Ítaca" de la UAB, per a l'any
2011.
Conveni de 17 de maig de 2011 entre la UAB i la Universidad del Pais Vasco (UPV), per tal d’establir el
programa de doctorat en psicologia social.
Conveni de 20 de maig de 2011 entre la UAB, el Servei de Llengües de la UAB i l’Escola Universitària de
Turisme i Direcció Hotelera (EUTDH), per establir la col·laboració per a la prestació de serveis d’ensenyament
de llengües.
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Addenda 1 d’1 de juny de 2011 entre la UAB i la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA),
al conveni d’adhesió de la UAB al Programa ICREA Acadèmica.
Addenda 2 d’1 de juny de 2011 entre la UAB i la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA),
al conveni d’adhesió de la UAB al Programa ICREA Acadèmica.
Addenda 3 d’1 de juny de 2011 entre la UAB i la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA),
al conveni d’adhesió de la UAB al Programa ICREA Acadèmica.
Conveni de 15 de juny de 2011 entre la UAB i la Fundació Privada Aula Aegyptiaca, per tal d’establir la
Cessió Global del Bens (mobles i fons documentals) de la Fundació Aula Aegyptiaca a la UAB.
Conveni de 20 de juny de 2011 entre la UAB i Forética, per a la realizació del curs d’estiu de Forética en el
marc de la programació de la "Universitat d'Estiu de l'Autònoma", de l’any 2011.
Conveni de 28 de juny de 2011 entre la UAB i la Universidad Nacional de Asunción (UNA), Paraguay, per tal
d’establir la col·laboració en totes les àrees de coneixement de mutu interès acadèmic i programes
d'investigació.
Conveni de 20 de juliol de 2011 entre la UAB, la Barcelona BAR Association i la Academy of European Law
(ERA), per a la organització de “7th European jurist’s Forum 2013 in Barcelona”
IV. Convocatòries i resolucions de places
IV.1. Personal docent i investigador
Resolucions
Resolució de la rectora, de 17 de juny de 2011, per la qual nomena la senyora María del Carmen Bevià
Baeza catedràtica d’universitat (DOGC núm. 5913, de 5 de juliol de 2011).
Resolució de la rectora, de 20 de juny de 2011, per la qual nomena el senyor Alvaro Sánchez Moreno
catedràtic d’universitat (DOGC núm. 5913, de 5 de juliol de 2011).
Resolució de la rectora, de 21 de juny de 2011, per la qual nomena la senyora Maria Asunción Malgosa
Morera catedràtica d’universitat (DOGC núm. 5913, de 5 de juliol de 2011).
Resolució de la rectora, de 27 de juny de 2011, per la qual nomena els senyors Jordi Benet Català i
Leonardo Barrios Sanromà catedràtics d’universitat i les senyores Carmen Fuster Marqués i Ana Genescà
Garrigosa catedràtiques d’universitat (BOE núm. 169, de 15 de juliol de 2011).
Resolució de la rectora, de 28 de juny de 2011, per la qual nomena el senyor Josep Piñol Pascual
catedràtic d’universitat (BOE núm. 169, de 15 de juliol de 2011).
Resolució de la rectora, de 12 de juliol de 2011, per la qual nomena el senyor Mariano Carbonell Buades
catedràtic d’universitat (BOE núm. 201, de 22 d’agost de 2011).
IV.2. Personal d’administració i serveis
Resolucions
Resolució del gerent, de 24 de gener de 2011, per la qual encarrega, amb caràcter provisional, a la
senyora Silvia Gasulla Gómez la gestió excepcional al 50% dels processos propis de l’àmbit del Departament de
Biol·logia Cel·lular, de Fisiologia i d’Immunologia de la Facultat de Medicina.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 14 de juliol de 2011, per la
qual atorga al senyor Roger Ferrer Vergés la plaça de tècnic especialista, amb destinació al Servei de granges i
Camps Experimentals de l’Administració de Centre de Veterinària.
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Resolució del gerent, de 15 de juliol de 2011, per la qual adscriu, amb caràcter provisioinal, la senyora
Carme Castro Baldellou a l’Àrea d’Afers Acadèmics.
Resolució del gerent, de 15 de juliol de 2011, per la qual adscriu en comissió de serveis a la senyora Sarai
Luzón Aguilar per a ocupar la plaça de funcionària de l’escala administrativa a l’Oficina de Treball Campus.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 22 de juliol de 2011, per la
qual autoritza la reincorporació de la senyora Sònia Tort Gràcia al servei actiu, amb destinació definitiva al
Departament de Biologia Animal, Biologia Vegetal i d’Ecologia.
Resolució del gerent, de 22 de juliol de 2011, per la qual encarregar, amb caràcter provisional, les
funcions i les responsabilitats de director de seguretat adjunt del Servei de Vigilància, al senyor Jaume Llaudet
Pallisé.
Resolució del gerent, de 22 de juliol de 2011, per la qual destina, amb caràcter provisional, la senyora Sol
Ruiz de Vargas Thiel, a l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis.
Resolució del gerent, de 25 de juliol de 2011, per la qual destina, amb caràcter provisional, per un període
màxim d’un any, la senyora Ghizlane El korchi, a la Facultat de Veterinària.

V. Disposicions d’interès per a la UAB
V.1. Estatals
Ordre EDU/2158/2011, del Ministerio de Educación, de 13 de juny de 2011, per la qual s’homologuen
determinats títols als corresponents del Catàleg de títols universitaris oficials (BOE núm. 183, d’1 d’agost de
2011).
Resolució del Ministerio de Ciencia e Innovación, de 22 de juny de 2011, per la qual s’estableixen les
bases reguladores per a la concessió d’ajuts destinats a fomentar la cooperació estable públic-privada en
investigació industrial, en àrees d’importància estratègica pel desenvolupament de l’economia espanyola
(Programa INNPRONTA) (BOE núm. 159, de 5 de juliol de 2011).
Ordre EDU/1878/2011, del Ministerio de Educación, de 27 de juny de 2011, per la qual es convoquen
subvencions a associacions juvenils i a federacions i confederacions d’estudiants universitatis (BOE núm. 161,
de 7 de juliol de 2011).
Resolució de la Secretaría General de Universidades, de 27 de juny de 2011, per la qual es publica el
Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de juny de 2011, pel qual s’estableix el caràcter oficial de determinats
títols de Grau i la seva inscripció en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (BOE núm. 168, de 14 de
juliol de 2011).
Resolució de la Secretaría General de Universidades, de 28 de juny de 2011, per la qual es publica el
Acuerdo del Consejo de Ministros, de 17 de juny de 2011, pel qual es formalitzen els compromisos financers
originats a l’acord de la Conferencia General de Política Universitaria, a la sessió del dia 24 de març de 2011,
sobre els criteris de distribució territorial, així com també la distribució resultant de les subvencions
corresponents a l’exercici econòmic 2011 per al foment de la integració dels professors titulars d’escoles
Universitàries al cos de professors titulars d’universitat (BOE núm. 169, de 15 de juliol de 2011).
Sentència del Tribunal Supremo, de 29 de juny de 2011, dictada per la Sala Tercera del Tribunal Supremo
per la qual es declara la inaplicabilitat de la necessitat d’autorització administrativa dels organismes de control
prevista a l’article 15 de la Llei 21/1992, de 16 de juliol de 1992, de Industria (BOE núm. 196, de 16 d’agost de
2011).
Resolució de la Secretaría General de Universidades, de 30 de juny de 2011, per la qual s’adjudiquen
els Premios Nacionales a la Excelencia en el Rendimiento Académico Universitario, corresponents al curs
acadèmic 2008-2009 (BOE núm. 167, de 13 de juliol de 2011).
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Resolució de la Secretaría General de Universidades, de 30 de juny de 2011, per la qual s’aprova la
convocatòria corresponent a l’any 2011 dels Premios Nacionales de Diseño del Ministerio de Ciencia e
Innovación (BOE núm. 167, de 13 de juliol de 2011).
Reial Decret-llei 8/2011, de la Jefatura del Estado, d’1 de juliol de 2011, de mesures de suport als
deutors hipotecaris, de control de la despesa pública i cancel·lació de deutes amb empreses i autònoms
contretes per les entitats locals, de foment de l’activitat empresarial i impuls de la rehabilitació i de simplificació
administrativa (BOE núm. 161, de 7 de juliol de 2011).
Correcció d’errades del Reial Decret-llei 8/2011, de la Jefatura de Estado, d’1 de juliol de 2011, de
mesures de suport als deutors hipotecaris, de control de la despesa pública i cancel·lació de deutes amb
empreses i autònoms contrets per les entitats locals, de foment de l’activitat empresarial i impuls de la
rehabilitació i de simplificació administrativa (BOE núm. 167, de 13 de juliol de 2011).
Ordre EDU/1948/2011, del Ministerio de Educación, de 5 de juliol de 2011, per la qual es procedeix a
la redistribució de la despesa fixada a l’Ordre EDU/647/2011, de 22 de març de 2011, per la qual es convoquen
per a l’any 2011 ajuts corresponents al Programa Campus de Excelencia Internacional (BOE núm. 168, de 14
de juliol de 2011).
Resolució de la Secretaría de Estado de Investigación, de 7 de juliol de 2011, per la qual s’aprova la
convocatòria de l’any 2011, per a la concessió dels ajuts de diversos Subprogramas del Programa Nacional de
Internacionalización de la I+D, dins del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación
Tecnológica (2008-2011) (BOE núm. 168, de 14 de juliol de 2011).
Resolució de la Dirección General de Investigación y Gestión del Plan Nacional de I+D+i, d’11 de
juliol de 2011, per la qual es publiquen els ajuts i subvencions concedides al segon trimestre de 2011 (BOE
núm. 178, de 26 de juliol de 2011).
Resolució de la Secretaría General de Universidades, d’11 de juliol de 2011, per la qual es publica el
Acuerdo de Consejo de Ministros d’1 de juliol de 2011, pel qual s’estableix el caràcter oficial de determinats
títols de Màster i la seva subscripció en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (BOE núm. 186, de 4
d’agost de 2011).
Resolució de la Secretaría General de Universidades, de 12 de juliol de 2011, per la qual es publica el
Acuerdo del Consejo de Ministros, d’1 de juliol de 2011, pel qual es formalitzen els compromisos financers
originats a l’acord de la Conferencia General de Política Universitaria, a la seva reunió del dia 24 de març de
2011, sobre els criteris de distribució territorial, així com la distribució resultant, de la subvenció corresponent a
l’exercici econòmic 2011 per a l’adaptació de les institucions universitàries a l’Espacio Europeo de Educación
Superior. (BOE núm. 178, de 26 de juliol de 2011).
Reial Decret 1027/2011, del Ministerio de Educación, de 15 de juliol de 2011, pel qual s’estableix el
Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (BOE núm. 185, de 3 d’agost de 2011).
Resolució de la Dirección General de Política Universitaria, de 16 de juliol de 2011, per la qual es
concedeix el trasllat temporal a un centre a l’extranger a personal investigador en formació, del programa de
formació de professorat universitari (BOE núm. 204, de 25 d’agost de 2011).
Llei 5/2011, de la Generalitat de Catalunya, de 19 de juliol de 2011, de modificació de la Llei 4/2008, de
24 d’abril de 2008, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques (BOE núm. 190,
de 9 d’agost de 2011).
Llei Orgànica 8/2011, de la Jefatura del Estado, de 21 de juliol de 2011, complementària de la Llei del
Registre Civil, per la qual es modifica la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial (BOE núm. 175,
de 22 de juliol de 2011).
Llei 20/2011, de la Jefatura del Estado, de 21 de juliol de 2011, del Registre Civil (BOE núm. 175, de 22
de juliol de 2011).
Llei 21/2011, de la Jefatura del Estado, de 26 de juliol, de diner electrònic (BOE núm. 179, de 27 de juliol
de 2011).
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Llei 6/2011, de la Generalitat de Catalunya, de 27 de juliol de 2011, de pressupostos de la Generalitat
de Catalunya (BOE núm. 196, de 16 d’agost de 2011).
Llei 7/2011, de la Generalitat de Catalunya, de 27 de juliol de 2011, de mesures fiscals i financeres
(BOE núm. 196, de 16 d’agost de 2011).
Anunci del vicerector de Política Econòmica i d’Organització, de 27 de juliol de 2011, pel qual es
convoca la licitació pública, mitjançant procediment obert, de l’adjudicació del contracte número Consu20/2011 de subministrament de publicacions periòdiques i bases de dades (BOE núm. 183, d’1 agost de 2011).
Resolució conjunta de la Intervención General de la Administración del Estado i de la Dirección
General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de 28 de juliol de 2011, per la qual
s’acorda l’anulació i baixa a comptabilitat de totes aquelles liquidacions corresponents a recursos de dret públic
de la hisenda pública estatal recaptats per la Agencia Estatal de Administración Tributaria de les que resulti un
deute pendent de recaptar per import inferior a tres euros (BOE núm. 201, de 22 d’agost de 2011).
Llei 22/2011, de la Jefatura del Estado, de 28 de juliol de 2011, de residus i sols contaminats (BOE núm.
181, 29 de juliol de 2011).
Resolució de la Intervención General de la Administración del Estado, de 28 de juliol de 2011, per la
qual es regulen els criteris per a l’elaboració de la informació sobre els costos d’activitats i indicadors de gestió
a incloure a la memòria dels comptes anuals del Plan General de Comptabilitat Pública (BOE núm. 188, de 6
d’agost de 2011).
Resolució de la Intervención General de la Administración del Estado, de 28 de juliol de 2011, per la
qual s’aprova l’adaptació del Plan General de Contabilidad Pública para los Entes Públicos, pressupost de
despeses del qual té caràcter estimatiu (BOE núm. 185, de 3 d’agost de 2011).
Llei 23/2011, de la Jefatura del Estado, de 29 de juliol de 2011, de dipòsit legal (BOE núm. 182, de 30
de juliol de 2011).
Llei 24/2011, de la Jefatura del Estado, d’1 d’agost de 2011, de contractes del sector públic als àmbits
de la defensa i de la seguretat (BOE núm. 184, de 2 d’agost de 2011).
Llei 26/2011, de la Jefatura del Estado, d’1 d’agost de 2011, d’adaptació normativa a la Convenció
Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat (BOE núm. 184, de 2 d’agost de 2011).
Llei 27/2011, de la Jefatura del Estado, d’1 d’agost de 2011, sobre actualització, adequació i
modernització del sistema de Seguridad Social (BOE núm. 184, de 2 d’agost de 2011).
Resolució de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, de
3 d’agost de 2011, per la qual es publica la convocatòria del subprograma JAE-predoc d’ajuts per al
desenvolupament de tesis doctorals de l’any 2011, en el marc del programa “Junta para la Ampliación de
Estudios” (BOE núm. 206, de 27 d’agost de 2011).
Reial Decret-llei 9/2011, de la Jefatura del Estado, de 19 d’agost de 2011, de mesures per a la millora
de la qualitat i cohesió del sistema nacional de salut, de contribució a la consolidació fiscal, i d’elevació de
l’import màxim dels avals de l’Estat pel 2011 (BOE núm. 200, de 20 d’agost de 2011).
Reial Decret-llei 10/2011, de la Jefatura del Estado, de 26 d’agost de 2011, de mesures urgents per a
la promoció de l’ocupació dels joves, el foment de l’estabilitat a l’ocupació i el manteniment del programa de
requalificació professional de les persones que esgotin la seva protecció per atur (BOE núm. 206, de 27 d’agost
de 2011).
Reial Decret-llei 12/2011, de la Jefatura del Estado, de 26 d’agost de 2011, pel qual es modifica la Llei
1/200, de 7 de gener de 2000, de enjudiciament civil, per a l’aplicació del Conveni Internacional sobre
l’embargament preventiu de bucs i es regulen competències autonòmiques en matèria de policia de domini
públic hidràulic (BOE núm. 208, de 30 d’agost de 2011).
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V.2. Autonòmiques
Anunci del vicerector d’Economia i d’Organització, de 4 juliol de 2011, pel qual es fa pública la
formalització del contracte 16/2011- subministrament de taules i vitrines de gasos per equipar nous laboratoris
de la planta primera de l'edifici mòdul de recerca B (DOGC núm. 5925, de 21 de juliol de 2011).
Anunci del vicerector de Política Econòmica i d’Organització, de 10 de juny de 2011, pel qual es fa
pública la formalització del contracte 1/2011 de Subministrament de taules i vitrines de gasos per equipar nous
laboratoris de les àrees de Farmacologia i de Fisiologia de la Facultat de Medicina (M4) (DOGC núm. 5915, de 7
de juliol de 2011).
RESOLUCIÓ ECO/1658/2011, de l’Agència de gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca, de 17 de
juny, per la qual s'aproven les bases i s'obre la convocatòria per a la concessió d'ajuts per a accions de
cooperació en el marc de la Comunitat de Treball dels Pirineus per a l'any 2011 (CTP-DGR) (DOGC núm. 5915,
de 7 de juliol de 2011).
RESOLUCIÓ CLT/1634/2011, de la Institució de les Lletres Catalanes, de 23 de juny, per la qual es
dóna publicitat a l'Acord de la Junta de Govern de la Institució de les Lletres Catalanes de convocatòria en
règim de concurrència competitiva per a la concessió de subvencions a empreses editorials per a la traducció al
català d'obres literàries en altres llengües corresponents a l'any 2011 (DOGC núm. 5913, de 5 de juliol de
2011).
RESOLUCIÓ ECO/1689/2011, de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca, de 28 de
juny, per la qual s'aproven les bases reguladores i s'obre la convocatòria de beques per a estades de recerca a
l'estranger (BE-DGR) (DOGC núm. 5918, de 12 de juliol de 2011).
Resolució de la Sindicatura de Comptes, de 4 de juliol de 2011, per la qual es fa pública la subscripció
d’un conveni entre la Sindicatura de Comptes de Catalunya i la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia de
la Universitat Autònoma de Barcelona (DOGC núm. 5927, de 25 de juliol de 2011).
Decret 365/2011, del Departament d’Economia i Coneixement, de 12 de juliol de 2011, pel qual es
fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de
Catalunya per al curs 2011-2012 (DOGC núm. 5920, de 14 de juliol de 2011).
RESOLUCIÓ ECO/1790/2011, de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca, de 12 de
juliol 2011, per la qual s'amplia el termini de justificació de la convocatòria d'ajuts destinats a potenciar la
participació i el lideratge de projectes de recerca del 7è Programa marc de la Unió Europea (Connect-EU
Projectes 7è PM) (DOGC núm. 5926, de 22 de juliol de 2011).
Anunci del vicerector de Política Econòmica i d'Organització, de 12 de juliol de 2011, pel qual es fa
pública la formalització del contracte 2/2011-Subministrament de taules i vitrines de gasos per equipar nous
laboratoris de la Facultat de Ciències i Biociències (DOGC núm. 5929, de 27 de juliol de 2011).
Ordre EMO/181/2011, del Departament d’Empresa i Ocupació, de 12 de juliol de 2011, de modificació
de l’Ordre TRE/551/2010, de 22 de novembre de 2010, per la qual s’estableix el calendari de festes locals a la
Comunitat Autònoma de Catalunya per a l’any 2011 (DOGC num. 5765, pàg. 87141, de 29.11.2010) (DOGC
núm. 5933, de 2 d’agost de 2011).
Resolució ENS/1910/2011, del Departament d’Ensenyament, de 13 de juliol de 2011, per la qual
s’aprova i es fa pública la relació de centres educatius sostinguts amb fons públics seleccionats com a centres
formadors d’estudiants en pràctiques dels graus de mestre d’educació infantil i d’educació primària, i del màster
de professorat d’educació secundària i batxillerat, formació professional i d’ensenyament de règim especial,
corresponent a la convocatòria de l’any 2011 (DOGC núm. 5934, de 3 d’agost de 2011).
Ordre PRE/163/2011, de 14 de juliol de 2011, per la qual s’aproven les bases per a la concessió d’ajuts en
l’àmbit de l’educació física i de l’esport, dins el marc dels plans de formació complementària d’alumnat
universitari i de postgraduats/ades (DOGC núm. 5925, de 21 de juliol de 2011).
Edicte de la Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca, de 18 de juliol de 2011, de
notificació d’actes administratius (DOGC núm. 5939, de 10 d’agost de 2011).
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Llei 5/2011, del Departament de la Presidència, de 19 de juliol de 2011, de modificació de la llei
4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques (DOGC núm.
5925, de 21 de juliol de 2011).
EDICTE de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, de 21 de juliol de 2011,
de notificació de l'emissió dels informes previs a la contractació de professorat lector per part de les comissions
específiques de la Comissió de Professorat Lector i Professorat Col·laborador d'AQU Catalunya (DOGC núm.
5926, de 22 de juliol de 2011).
EDICTE de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, de 21 de juliol de 2011,
de notificació de l'emissió dels informes previs a la contractació de professorat col·laborador per part de les
comissions específiques de la Comissió de Professorat Lector i Professorat Col·laborador d'AQU Catalunya
(DOGC núm. 5926, de 22 de juliol de 2011).
Llei 6/2011, del Departament de la Presidència, de 26 de juliol de 2011, de pressupostos de la
Generalitat de Catalunya per al 2011 (DOGC núm. 5931, de 29 de juliol de 2011).
Llei 7/2011, del Departament de la Presidència, de 27 de juliol de 2011, de mesures fiscals i financeres
(DOGC núm. 5931, de 29 de juliol de 2011).
Anunci del vicerector de Política Econòmica i d’Organització, de 27 de juliol de 2011, pel qual es fa
pública la licitació per procediment obert del contracte número Consu-20/2011, de subministrament de
publicacions periòdiques i bases de dades (DOGC núm. 5938, de 9 d’agost de 2011).
Resolució ECO/2064/2011, de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, de
29 de juliol de 2011, per la qual es dóna publicitat a la creació, modificació i supressió de determinats fitxers
que contenen dades de caràcter personal d’AQU Catalunya (DOGC núm. 5953, de 31 d’agost de 2011).
Ordre ECO/204/2011 del Departament d’Economia i Coneixement, de 2 d’agost de 2011, per la qual
s’implanten diversos estudis universitaris oficials de grau a la Universitat Autònoma de Barcelona (DOGC núm.
5952, de 30 d’agost de 2011).
RESOLUCIÓ EMO/1978/2011, del Departament d’Empresa i Ocupació, de 3 d'agost de 2011, per la
qual es fa una segona modificació dels imports màxims destinats a la concessió de subvencions destinades al
foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball (DOGC núm.
5944, de 18 d’agost de 2011).
Edicte de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, de 5 d’agost de 2011, de
notificació dels acords de les comissions per a l’acreditació de recerca avançada de la Comissió d’Avaluació de la
Recerca de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (DOGC núm. 5938, de 9 d’agost de
2011).
Edicte de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, de 5 d’agost de 2011, de
notificació dels acords de les comissions per a l’acreditació de recerca de la Comissió d’Avaluació de la Recerca
de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (DOGC núm. 5938, de 9 d’agost de 2011).
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