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I. Disposicions generals i acords
I.1. Consell Social
Acord 24/2010, de 22 de juliol, pel qual s’aprova la modificació del Pla d’Inversions Universitàries de la UAB
corresponent al període 2007-2013 aprovat en acord 30/2007 del Ple del Consell Social de 27 de novembre,
d’acord amb el que consta en el document PLE 21/07-2010.
Acord 25/2010, de 22 de juliol, pel qual s’acorda:
1) Informar favorablement la impartició dels estudis de Grau en Enginyeria Informàtica íntegrament al
Campus de Bellaterra de la UAB.
2) Encarregar la UAB que comuniqui l’acord primer a la Generalitat de Catalunya, als efectes oportuns.
Acord 26/2010, de 22 de juliol, pel qual s’aprova el nomenament del senyor Ramon Alberich Ferrer com a
membre del consell d’administració de l’entitat Hotel Campus, SL, en representació del Consell Social de la
UAB.
Acord 27/2010, de 22 de juliol, pel qual s’aprova la següent declaració:
En el context actual d’incertesa pressupostària, tant pel que fa a la situació de restricció econòmica com al
venciment del model de distribució del finançament del sistema universitari de Catalunya a l’any 2010, el
Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona:
1) Posa de manifest la política de gestió en un marc d’austeritat (contenció de despesa i diversificació dels
ingressos) encetada per la UAB a l’any 2010.
2) Sol·licita a la Generalitat de Catalunya que clarifiqui les condicions de finançament d’enguany i anys
següents fins que el nou model de distribució del finançament del sistema universitari català estigui
acordat, de cara a disposar de la informació necessària per poder planificar les activitats pròpies de la
Universitat.
3) Trasllada a la Generalitat de Catalunya la necessitat de disposar de la informació sol·licitada al més
aviat possible, d’acord amb l’exposat en el punt segon.
I.2. Comissions del Consell Social
I.2.1. Comissió Acadèmica
Acord 26/2010, de 14 de juliol, pel qual s’acorda informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la
següent proposta d’acord:
Proposar al Departament d’Innovació, Universitats i Empresa la impartició dels estudis de Grau en Enginyeria
Informàtica íntegrament al Campus de Bellaterra de la UAB.
Acord 27/2010, de 14 de juliol, pel qual s’acorda informar a la rectora de les resolucions sobre el règim de
permanència a la UAB, d’acord amb el que consta en el document CA 22/7-2010.
I.2.2. Comissió Econòmica
Acord 24/2010, de 9 de juliol, pel qual s’acorda:
Aprovació, si escau, dels 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 2010-2011, d’acord amb el que consta en el document CE 12/07-2010.
Acord 25/2010, de 9 de juliol, pel qual:
1) La Comissió Econòmica del Consell Social de la UAB es dóna per assabentada de l’acord pres pel
Claustre de la UAB de data 19 de maig de 2010 referent al punt de l’ordre del dia “Proposta de resolució
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del Claustre de la UAB sobre la privatització de les places de pàrquing de la UAB”.
2) Informar sobre l’esmentat acord del Claustre al Ple del Consell Social per tal que conegui el seu
contingut.
Acord 26/2010, de 9 de juliol, pel qual s’acorda informar al Ple del Consell Social sobre la següent proposta
d’acord:
Aprovar la modificació del Pla d’Inversions Universitàries de la UAB corresponent al període 2007-2013 aprovat
en acord 30/2007 del Ple del Consell Social de 27 de novembre, d’acord amb el que consta en el document CE
13/07-2010. La modificació resta subjecta al que consta en el punt 1 de l’esmentat document.
Acord 27/2010, de 9 de juliol, pel qual s’aprova la participació de la UAB en el Grup de fundacions,
associacions o corporacions de caràcter cultural, científic, benèfic, cívic, econòmic o professional relacionades
en la proposta d’Estatuts de la Caixa d’Estalvis Unió de Caixes de Manlleu, Sabadell i Terrassa, que es
constituirà per fusió de les Caixes d’Estalvi Comarcal de Manlleu, Caixa d’Estalvis de Sabadell i Caixa d’Estalvis
de Terrassa, amb la facultat de designar a un conseller general de la nova entitat per a formar part de la seva
Assemblea General. Aquesta participació no suposa cap cost econòmic per a la UAB.
Acord 28/2010, de 9 de juliol, pel qual s’aprova que la informació relativa als contractes formalitzats per la
Universitat Autònoma de Barcelona mantingui els següents camps d’informació: data del contracte, data
d’adjudicació definitiva del contracte, nom de l’empresa adjudicatària, tipus de contracte, import de
l’adjudicació en euros, objecte del contracte i abast temporal del contracte (pluriennal o anual).
I.3. Consell de Govern
Acord 36/2010, de 7 de juliol, pel qual s'acorda aprovar la declaració següent:
1. El seu desacord pel fet que el Tribunal Constitucional, malgrat la situació en què es troba, s'hagi acabat
pronunciant per damunt de la voluntat nacional dels catalans expressada democràticament en referèndum.
2. La seva preocupació per les conseqüències que aquesta sentència pugui acabar tenint en el
desenvolupament normal de l'autogovern, molt particularment per les repercussions que tindrà en
l'acompliment dels objectius de la pròpia universitat catalana i, en general, per la frustració de les expectatives
de futur que els catalans havien posat en aquest Estatut, vehiculades democràticament a través dels seus
representants al Parlament de Catalunya i a les Corts espanyoles.
3. La seva adhesió a la convocatòria de manifestació pel dia 10 de juliol, en senyal de desgreuge i en gest de
dignitat nacional que ha sorgit de la mateixa societat civil a la qual pertanyem i que ha rebut el suport del propi
govern de la Generalitat i del Parlament de Catalunya.
Acord 37/2010, de 7 de juliol, pel qual s'acorda:
PRIMER.- Donar-se per assabentat de les línies generals del model de dedicació variable del professorat pel que
fa a la recerca i a la transferència.
SEGON: Donar als membres del Consell de Govern fins el 15 de setembre de 2010, per a la presentació de
suggeriments i comentaris a les Línies Generals presentades pel vicerector d'Investigació.
TERCER.- Encarregar al vicerector d'Investigació que presenti, per a la seva aprovació, una proposta del nou
model de dedicació variable del professorat pel que fa a la recerca i a la transferència en una propera sessió del
Consell de Govern, prèvia realització dels tràmits escaients.
Acord 38/2010, de 7 de juliol, pel qual s'acorda:
Vista la petició d'inici dels tràmits per a l'obtenció de l'equivalència del títol propi de Graduat Superior en
Disseny pel títol oficial de Graduat/da en Disseny, presentada per l'Escola Eina, Escola de Disseny i Art, i
després de revisada la documentació justificativa corresponent.
Vist l'article 36.2.a) de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei
orgànica 4/2007, de 12 d'abril, que disposa que el Govern, previ informe del Consell d'Universitats, regularà les
condicions per a la declaració d'equivalència de títols espanyols d'ensenyament superior universitària o no
universitària a títols universitaris de caràcter oficial i validesa a tot el territori espanyol.
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Vist l'article 1.3. del Reial Decret 1272/2003, de 10 d'octubre, pel qual es regulen les condicions per a la
declaració d'equivalència, que disposa, que "no será posible declarar la equivalencia de títulos propios
expedidos por las universidades a títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional,
salvo en aquellos casos en que, con anterioridad a la solicitud presentada, el Gobierno hubiera establecido
algún título universitario de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional cuyos contenidos científicos y
perfiles profesionales coincidan con el título propio de que se trate".
Vist l'article 4 del Reial Decret abans esmentat, que disposa, que el procediment d'equivalència s'iniciarà
mitjançant una sol·licitud, dirigida al Ministeri corresponent, que haurà de sotmetre's a informe motivat del
Consell de Coordinació Universitària amb l'informe preceptiu de l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i
Acreditació, i que s'elevarà al Consell de Ministres perquè, si s'escau, declari l'equivalència.
Vist l'article 12.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 de Grau, que estableix, que li correspon aprovar i resoldre els assumptes
derivats de l'aplicació de les normatives aprovades pel Consell de Govern en matèria acadèmica, de qualitat i
d'avaluació dels estudis de grau, i interpretar i desenvolupar els aspectes no previstos, d'acord amb els principis
generals establerts respecte d'aquesta qüestió.
Vist el precedent en aquesta Universitat de declaració d'equivalència del títol de Graduat Superior en
Biotecnologia de la UAB al títol de Llicenciat en Biotecnologia de la UAB.
Atès que la proposta sobre l'inici dels tràmits de sol·licitud d'equivalència del títol propi de Graduat Superior en
Disseny al títol oficial de Graduat/da en Disseny va ser aprovada a la sessió de la Comissió d'Estudis de Grau de
9 de juny de 2010.
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 aprovar els següents
ACORDS:
PRIMER.- Donar-se per assabentat de l'inici dels tràmits per a l'obtenció de l'equivalència del títol propi de
Graduat Superior en Disseny al títol oficial de Graduat/da en Disseny.
SEGON.- Encarregar la vicerectora de Política Acadèmica que faci el seguiment de l'acompliment de l'acord
primer, i informi a aquest Consell de Govern de les actuacions que es duguin a terme.
Acord 39/2010, de 7 de juliol, pel qual s'acorda:
Vistes les peticions de creació de nous estudis de doctorat 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 d'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 que disposa el Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels
ensenyaments universitaris oficials.
Vist el que disposa l'article 64.f i 171.1 i 175 dels Estatuts de la UAB sobre la creació d'estudis de doctorat 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.
Vist que les propostes de creació de nous estudis de doctorat, que a continuació es detallen, han estat
informades favorablement a les sessions de la Comissió d'Estudis de Postgrau de 27 d'abril i 25 de maig de
2010:

_____________________________________________________
4

BOUAB Núm. 76

•
•
•
•

Juliol i Agost del 2010

Egiptologia
Electroquímica, Ciència i Tecnologia
Mitjans, Comunicació i Cultura
Publicitat i Relacions Públiques

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector d'Estudis de Postgrau, el
Consell de Govern de la UAB ha aprovar, els següents
ACORDS:
PRIMER.- APROVAR la creació dels nous estudis de doctorat següents:
Egiptologia
Electroquímica, Ciència i Tecnologia
Mitjans, Comunicació i Cultura
Publicitat i Relacions Públiques
SEGON.- Encarregar el delegat de la rectora per a l'Escola de Postgrau l'execució i el seguiment de l'acord
primer.
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius.
QUART.- Comunicar els presents acords a les facultats i centres de la UAB, als departaments i instituts de
recerca de la UAB, a efectes del seu coneixement.
CINQUÈ.- Facultar la vicerectora de Política Acadèmica per tal que adapti, si escau, els acords anteriors i la
documentació associada a allò que disposa el Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, pel qual es modifica el Reial
Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, que s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.
Acord 40/2010, de 7 de juliol, pel qual s'acorda:
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 171.1dels 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 la sessió de la Comissió d'Estudis de Postgrau de data 9 de juny de 2010.
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 aprovat, 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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Títols de màsters i diplomatures de postgrau propis

SEGON.- Encarregar el delegat de la rectora per a l'Escola de Postgrau l'execució i el seguiment de l'acord
primer.
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius.
QUART.- Facultar la vicerectora de Política Acadèmica per tal que adapti, si escau, els acords anteriors i la
documentació associada a allò que disposa el Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, pel qual es modifica el Reial
Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, que s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.
Acord 41/2010, de 7 de juliol, pel qual s'acorda:
En la sessió del Consell de Govern de data 13 de maig de 2010 la rectora va informar que l'equip de govern
havia demanat a la direcció de l'Escola d'Enginyeria, atesa la davallada d'estudiants que experimenten els
estudis d'enginyeria a tota Europa (i també a la UAB), un informe on s'avalués tècnicament si seria possible
impartir el nou grau d'Enginyeria Informàtica íntegrament al campus de Bellaterra. L'informe emès ha confirmat
que efectivament és possible impartir íntegrament el títol de grau al campus de Bellaterra.
En aquest sentit, també va informar que la voluntat de l'equip de Govern és prosseguir en aquesta direcció, i
que, de cara als cursos vinents, a la seu de Sabadell acabarien, fins la seva extinció, les titulacions d'Enginyeria
Tècnica en Informàtica de Sistemes i d'Enginyeria Tècnica Informàtica de Gestió, que ja s'estan impartint, però
que s'entenia que per raons d'eficiència ja no hi hauria de començar el nou grau.
Pel que fa a la materialització del procediment, es va instar la Secretaria General a iniciar-lo. Es va informar
també que s'entenia que la decisió final havia de ser adoptada pel Consell de Govern i que, en qualsevol cas,
s'havia de garantir un tràmit d'audiència als centres i departaments interessats.
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En data 2 de juny de 2010 es va trametre als membres del Consell de Govern i als centres i departaments
interessats la Memòria sobre la impartició del grau en Enginyeria Informàtica i es va obrir un període
d'informació pública per tal que poguessin presentar les seves al·legacions i suggeriments fins el dia 18 de juny
de 2010.
Com a resposta al període d'informació pública esmentat, només s'ha rebut el posicionament de la Junta
Permanent provisional de l'Escola de Enginyeria davant la proposta de l'equip de govern de la UAB d'impartir el
Grau en Enginyeria Informàtica totalment a la seu de Bellaterra. Ponderant aquest document, s'evidencia que
s'assumeixen les raons que han dut a plantejar-se aquesta proposta, però també palesa la seva preocupació pel
Campus de Sabadell, suggerint la conveniència d'impartir alguns estudis exclusivament en aquest Campus.
Vist el que disposa l'article 13 dels Estatuts de la UAB sobre les facultats i les escoles de la UAB, així com
l'article 109.2 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya, pel que fa a les variacions en les
condicions de les autoritzacions per a la impartició d'estudis.
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 aprovat, els següents
ACORDS:
PRIMER.- Informar favorablement la impartició dels estudis de Grau en Enginyeria Informàtica íntegrament al
Campus de Bellaterra de la UAB.
SEGON.- Elevar aquest acord al Consell Social per a la seva aprovació, si escau.
TERCER.- Encarregar la vicerectora de Política Acadèmica l'execució i el seguiment de l'acord primer. Entre les
actuacions a realitzar, en particular, s'encomana la de comunicar a la Generalitat de Catalunya aquests acords,
als efectes oportuns.
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 42/2010, de 7 de juliol, pel qual s'acorda:
Atès l'augment de la participació de la comunitat universitària en les programes d'intercanvi, així com la
diversitat creixent d'aquests programes, es fa necessari revisar la Normativa de Programes d'Intercanvi
d'Estudiants existent, aprovada per la Junta de Govern de la UAB en data 24 d'abril de 1998, per tal d'adaptarla al panorama actual i recollir les normes i estructura d'aquests programes i el procediment per poder
participar-hi.
Vista la proposta de normativa elaborada pel vicerectorat de Relacions Internacionals, informada favorablement
per la Comissió d'Estudis de Grau de data 15 de juny de 2010, que té per objectiu regular els programes
d'intercanvi en què la UAB participa.
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 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.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic, un cop esmenada de manera puntual la proposta de normativa, i que es
recull en el document que es presenta per a aprovació d'aquest Consell de Govern.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Relacions Internacionals,
el Consell de Govern de la UAB ha aprovat, el següents
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ACORDS:
PRIMER.- Aprovar la Normativa de Programes d'Intercanvi d'Estudiants, que tot seguit es transcriu:
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SEGON.- Encarregar la secretària general l'adaptació tècnica del contingut de la Normativa de Programes
d'Intercanvi d'Estudiants, si escau, a allò que disposa al Reial Decret 860/2010, de 2 de juliol, pel qual es
modifica el Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, que s'estableix l'ordenació dels ensenyaments
universitaris oficials.
TERCER.- Encarregar la vicerectora de Relacions Internacionals 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.
CINQUÈ.- Encarregar la secretària general que ordeni la incorporació aquesta normativa en els textos refosos
que li van ser encarregats per acord del Consell de Govern de data 7 d'abril de 2010.
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Acord 43/2010, de 7 de juliol, pel qual s'acorda:
Atès el procés d'implementació dels nous estudis de grau i de postgrau, d'acord amb el que estableix la Llei
Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, i el Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, d'Ordenació
dels Ensenyaments Universitaris Oficials, la Comissió d'Afers Acadèmics aprovà, en data 28 de juliol de 2009, la
Normativa sobre l'extinció dels plans d'estudis d'ensenyaments estructurats d'acord ordenaments anteriors al
Reial Decret 1393/2007, per tal de regular la situació de les persones que haguessin iniciat els ensenyaments
segons ordenaments educatius anteriors i fins a la seva extinció definitiva.
Atesa la necessitat sobrevinguda de modificar la normativa abans esmentada per tal de preservar el dret dels
estudiants a finalitzar els estudis en els plans d'estudis antics amb els que van començar.
Vista la proposta de modificació de la Normativa sobre l'extinció dels plans d'estudis d'ensenyaments
estructurats d'acord ordenaments anteriors al Reial Decret 1393/2007, elaborada pel vicerectorat de Política
Acadèmica, que té per objectiu la regulació de la situació de les persones que haguessin iniciat els
ensenyaments segons ordenaments educatius anteriors al Reial Decret 1399/2007 i fins a la seva extinció
definitiva.
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 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.
Vist els informes favorables sobre aquesta proposta de normativa emesos per la Comissió d'Estudis de Grau de
data 11 de maig i 15 de juny de 2010.
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 ha aprovat, els següents
ACORDS:

PRIMER.- Aprovar la modificació de la Normativa sobre l'extinció dels plans d'estudis d'ensenyaments
estructurats d'acord ordenaments anteriors al Reial Decret 1393/2007, aprovada per la Comissió d'Afers
Acadèmics en data 28 de juliol de 2009, que tot seguit es transcriu:
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SEGON.- Encarregar la secretària general l'adaptació tècnica del contingut de la Normativa de Programes
d'Intercanvi d'Estudiants, si escau, a allò que disposa al Reial Decret 860/2010, de 2 de juliol, pel qual es
modifica el Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, que s'estableix l'ordenació dels ensenyaments
universitaris oficials.
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.
CINQUÈ.- Encarregar la secretària general que ordeni la incorporació aquesta normativa en els textos refosos
que li van ser encarregats per acord del Consell de Govern de data 7 d'abril de 2010.
Acord 44/2010, de 7 de juliol, pel qual s'acorda:
Atesa la necessitat de modificació del règim jurídic regulador desl crèdits de lliure elecció per les raons que
s'exposen.
Vista la Normativa de crèdits de lliure elecció, aprovada per la Junta de Govern de la UAB el 26 d'octubre de
2000, modificada en dates 23 de juliol de 2002, 8 de juliol de 2004, i 21 de febrer de 2003, que estableix en el
seu article 5.1, que en el cas de les titulacions de llicenciatura, enginyeria i diplomatura els alumnes podran
reconèixer un màxim de 2/3 parts dels crèdits de lliure elecció exigits en el pla d'estudis que cursa entre
activitats no incloses en la programació acadèmica dels estudis oficials de la UAB.
Atès que la situació actual d'extinció dels ensenyaments regulats segons ordenament anteriors, d'acord amb el
que estableix la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, i el Reial Decret 1393/2007, de 29
d'octubre, d'Ordenació dels Ensenyaments Universitaris Oficials, dificulta que l'alumnat que està cursant els
plans d'estudi de diplomatura, enginyeria i llicenciatura, pugui matricular-se d'assignatures de lliure elecció que
siguin compatibles amb el seu currículum.
Vist l'existència de criteris diferents per a la incorporació a l'expedient acadèmic dels crèdits reconeguts, tal i
com es desprèn de l'article 27 del Títol VI de la Normativa de crèdits de lliure elecció, que estableix que els
crèdits reconeguts com a crèdits de lliure elecció s'incorporaran a l'expedient de l'alumne dins els terminis que
per a la realització de les avaluacions d'aquell curs acadèmic fixi el calendari acadèmic administratiu, i de
l'article 14 de la Normativa de Reconeixement i Transferència de crèdits, aprovada per la Comissió d'Afers
Acadèmics, el 15 de juliol de 2008, i modificada el 28 de juliol de 2009, que estableix, que la convocatòria que
es consignarà en els reconeixements de crèdits és la data de resolució del reconeixement.
Vista la proposta de modificació de la Normativa de crèdits de lliure elecció, elaborada pel vicerectorat de
Política Acadèmica, i que té per objectius facilitar que l'alumnat pugui matricular-se d'assignatures de lliure
elecció que siguin compatibles amb el seu currículum i l'homogeneïtzació del criteri referent a la data
d'incorporació a l'expedient acadèmic dels crèdits reconeguts.
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'informe favorable sobre aquesta proposta de modificació emès per la Comissió d'Estudis de Grau de data
15 de juny de 2010, en exercici de les competències que li corresponen, d'acor amb l'article 12 de la Normativa
de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, segons la redacció donada
per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a les competències de la Comissió 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, el
Consell de Govern ha aprovat els següents

ACORDS:
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PRIMER.- Aprovar la modificació de la Normativa de crèdits de lliure elecció, aprovada per la Junta de Govern
de la UAB el 26 d'octubre de 2000, i modificada en data 23 de juliol de 2002, 8 de juliol de 2004 i 21 de febrer
de 2006, en els termes següents:
1. Deixar sense efecte l'article 5.1. per a l'alumnat de plans d'estudi de diplomatura, enginyeria i llicenciatura
en procés d'extinció.
2. Modificar l'article 27, que d'ara endavant tindrà la redacció següent: "La data que es farà constar a
l'expedient acadèmic de l'estudiant per al reconeixement de crèdits de lliure elecció, serà la data d'incorporació
d'aquests crèdits, entenent com a data d'incorporació la data en què l'estudiant ha abonat el preu públic
corresponent als crèdits reconeguts".
SEGON.- Encarregar la vicerectora de Política Acadèmica l'execució i el seguiment de l'acord primer.
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius.
QUART.- Encarregar la secretària general que ordeni la incorporació aquesta normativa en els textos refosos
que li van ser encarregats per acord del Consell de Govern de data 7 d'abril de 2010.
Acord 45/2010, de 7 de juliol, pel qual s'acorda:
Vista la memòria per a la proposta de creació del CER Centre d'Estudis i de Recerca "Centre d'Accessibilitat i
Intel·ligència Ambiental de Catalunya" presentada en data 28 de maig de 2010.
Atès que l'article 33 dels Estatuts de la UAB estableix que la Universitat pot crear, d'acord amb la normativa
vigent i amb el que estableixen aquests Estatuts, altres estructures de recerca o de transferència de tecnologia
o coneixement.
Atès que per acord del Consell de Govern de data 21 d'abril de 2005 es van aprovar els criteris i requisits bàsics
per a la creació, el reconeixement i l'activitat de les estructures de recerca de la UAB. I que l'article 14
d'aquests criteris i requisits disposen que la creació d'un CER requerirà l'acord del Consell de Govern sobre la
creació i sobre la proposta de reglament (a proposta de la Comissió d'Investigació). Així mateix s'estableix que
el reglament del CER haurà d'ajustar-se al Reglament marc de facultats i escoles universitàries, departaments i
instituts universitaris d'investigació i centres de recerca propis.
Vist que l'article 16 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, preveu que
correspon a la Comissió d'Investigació informar de les propostes que han de ser discutides i, si escau,
aprovades pel Consell de Govern en matèria de creació, modificació, supressió, adscripció i desadscripció
d'instituts universitaris i centres d'estudis i de recerca.
Vist que la Comissió d'Investigació en la sessió del dia 22 de juny de 2010 va informar favorablement
l'aprovació del CER "Centre d'Accessibilitat i Intel·ligència Ambiental de Catalunya i del seu Reglament.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerectorat d'Investigació el Consell de
Govern de la UAB ha aprovat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la proposta de creació del Centre d'Estudis i de Recerca "Centre d'Accessibilitat i Intel·ligència
Ambiental de Catalunya".
SEGON.- Aprovar el Reglament del Centre d'Accessibilitat i Intel·ligència Ambiental de Catalunya, que tot seguit
es transcriu:
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TERCER.- Encarregar a l'adjunta al vicerector d'Investigació i al vicerector de Projectes Estratègics i de
Planificació que faci el seguiment d'aquest acord.
Acord 46/2010, de 7 de juliol, pel qual s'acorda:
Vista la proposta de Reglament de l'Escola d'Enginyeria, aprovada per la Junta d'Escola en sessió de 10 de juny
de 2010.
Atès que en data 14 de juny de 2010 la Secció Sindical del CAU-Iac va impugnar l'acord esmentat, adduint,
fonamentalment, que en el procés d'aprovació del Reglament esmentat es van produir vicis i anomalies que
podrien afectar la validesa del procés de votació.
Atès que en data 28 de juny de 2010, la Junta d'Escola, assabentada de la impugnació, ha sotmès novament el
projecte de Reglament a votació. En aquesta nova votació el projecte esmentat ha estat novament aprovat.
Ateses les anteriors circumstàncies, cal entendre que l'acord de la Junta d'Escola de 28 de juny deixa sense
efectes l'acord anterior de la Junta de 10 de juny d'enguany. Conseqüentment, s'ha d'entendre que ha quedat
sense objecte el recurs interposat per la Secció Sindical del CAU-Iac, la qual cosa ha de ser adequadament
notificada a la recurrent.
Vistos els article 8, 18 i 24 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei
orgànica 4/2007, de 12 d'abril, d'acord amb els Estatuts de la UAB i la resta de normes d'aplicació general, el
Gabinet Jurídic
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic al conjunt de la proposta en tant que s'ajusta al que disposa el
Reglament marc de facultats i escoles universitàries, departaments i instituts universitaris d'investigació i
centres de recerca propis, aprovat per acords del Consell de Govern de 29 de gener i 29 d'abril de 2004 i 2
d'octubre de 2008. I havent estat acceptat el suggeriment de modificar el redactat de l'article 29.1 del projecte
de Reglament per tal que s'adapti a allò que disposa l'article 202.1 dels Estatuts de la UAB, així com suprimir
última frase de l'article 12.1.d i de l'article 15.3.d per tal que s'adaptin al funcionament normal dels òrgans
col·legiats.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la secretària general, el Consell de Govern
de la UAB ha acordat els següents
ACORDS:

Primer.- Aprovar el Reglament de l'Escola d'Enginyeria, que tot seguit es transcriu:
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Segon.- Comunicar el present acord a l'Escola d'Enginyeria i als departaments adscrits a l'Escola.
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Acord 47/2010, de 7 de juliol, pel qual s'acorda:
Vist l'article 120 de la Llei 1/2003, d'Universitats de Catalunya (LUC) de 19 de febrer de 2003, que regula el Pla
d'inversions universitàries (PIU) i el defineix com l'instrument específic per a finançar les infraestructures i els
equipaments de les universitats públiques que es requereixen per a l'execució de la programació universitària
de Catalunya, així com també estableix que el Pla d'Inversions Universitàries l'aprova el Govern de la
Generalitat de Catalunya.
Vist l'acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de data 17 de juliol de 2007 que aprova el Pla
d'Inversions Universitàries 2007-2013.
Vistos els acords del Consell de Govern de data 7 de novembre de 2007 i del Consell Social de data 29 de
novembre de 2007, pels quals s'aprova el Pla d'Inversions Universitàries de la UAB 2007-2013, el qual preveu
que a l'any 2010 es revisarà l'estat d'execució de les inversions.
Vist l'article 64.p dels Estatuts de la UAB que estableix que correspon al Consell de Govern aprovar els
projectes de pressupost i de programació econòmica pluriennal de la Universitat i trametre'ls al Consell Social.
Vist que l'article 10 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, preveu que
correspon a la Comissió d'Economia i d'Organització elaborar propostes en relació amb el Pla pluriennal
d'inversions.
Vist que la Comissió d'Economia i d'Organització va informar favorablement en data 22 de juny de 2010 la
revisió del Pla d'Inversions Universitàries de la UAB 2007-2010.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerectorat d'economia i d'organització el
Consell de Govern de la UAB ha aprovat els següents
ACORDS:

PRIMER.- Aprovar la modificació, si escau, el Pla d'Inversions Universitàries de la UAB 2007-2013, que tot
seguit es transcriu:
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SEGON.- Elevar al Consell Social el present acord, per tal que exerceixi les seves competències.
TERCER.- Encarregar a la vicerectora d'Economia i d'Organització que faci el seguiment d'aquest acord.
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Acord 48/2010, de 7 de juliol, pel qual s'acorda:
L'aprovació 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), que va ser publicada al BOE de 13 d'abril de 2007 i que va entrar en vigor
el 3 de maig de 2007, introdueix una sèrie de preceptes que comporten la necessitat d'introduir modificacions
en els Estatuts de les universitats i, en aquest sentit, la disposició addicional vuitena de la LOMLOU estableix
que les universitats adaptaran els seus estatuts en el termini màxim de tres anys.
Tal i com estableixen l'article 224 dels Estatuts i l'article 29 del Reglament del Claustre, la iniciativa de
modificació dels Estatuts correspon a la rectora, al Consell de Govern o a una cinquena part dels membres del
Claustre i, com ja es va manifestar a la darrera sessió del Consell de Govern, la rectora i l'equip de govern
tenen la voluntat que el document final d'adaptació que es proposi al Claustre compti, prèviament, amb el
màxim consens del Consell de Govern.
En aquest sentit, la primera proposta d'adaptació dels Estatuts de la UAB es va presentar a informació del
Consell de Govern en la seva sessió del dia 13 de maig de 2010, el qual es va donar per assabentat i es va
obrir alhora un termini perquè els membres d'aquest òrgan fessin arribar les seves propostes d'adaptació.
Així mateix i per tal de respectar les competències inherents al Claustre, l'equip de govern va voler que la
mateixa documentació corresponent a la proposta d'adaptació tècnica dels Estatuts que ve ser enviada als
membres del Consell de Govern, fos tramesa de forma simultània als membres del Claustre com a punt de
l'ordre del dia de la sessió del Claustre del dia 19 de maig per tal d'assabentar el Claustre d'aquestes
actuacions.
Durant el termini atorgat per a la presentació de propostes d'adaptació tècnica s'han presentat propostes per
part de membres de diferents col·lectius de la UAB i dels serveis centrals del Rectorat, les quals s'han tingut en
compte a l'hora de redactar la proposta d'adaptació en el sentit que consta a l'informe que s'annexa.
En aquest sentit, i tal com es va informar a la sessió anterior, la proposta que es presenta és una estricta
adaptació tècnica dels Estatuts de la UAB a les previsions de la LOMLOU per tal que no hi hagi contradiccions
entre el text estatutari i la norma legal esmentada. Per tant, les adaptacions que es proposen es limiten a
traslladar al text estatutari les modificacions puntuals de la LOMLOU, de la manera més exacte o ajustada
possible i afecten els aspectes següents:

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Garantia per afavorir el coneixement suficient de les llengües cooficials (art. 9.3).
Definició de les competències del Consell de Govern i del Consell Social en relació amb els procediments
de creació, modificació, supressió, adscripció i desadscripció de centres i instituts d'investigació i
creació, implantació i supressió de títols i ensenyament (arts. 13, 27, 35, 37, 64 e) i h).
Substitució del concepte àrea de coneixement pel d'àmbit de coneixement en aquells articles en que la
LOMLOU utilitza aquest terme (arts. 19, 22, 93 i 137).
Incorporació d'un nou tipus d'institut, els instituts mixtes (art. 28).
Supressió de la Junta Consultiva (arts. 47, 64, 67, 68, 70 75, i 80).
Substitució de la referència als cossos docents universitaris per la de professorat amb vinculació
permanent a la Universitat com a condició per a ser elector i elegible en determinats càrrecs acadèmics,
formar part en determinats òrgans col·legiats i ponderació en el procediment d'elecció de rector (arts
55, 61 f), 72, 86, 100 i 109).
Adaptació de la composició del Consell de Govern (art. 61).
Inclusió de les activitats de desenvolupament tecnològic i transferència de coneixement en la proposta
d'assignació individual de retribucions addicionals que el Consell de Govern proposa al Consell de Social
(art. 64 m).
Adaptació del text estatutari a les categories actuals de professorat i règim dels professors emèrits
(arts. 134, 138, 142 i Disposició transitòria segona).
Substitució del sistema d'habilitació pel d'acreditació i adaptació del règim de concursos al derivat de la
LOMLOU (arts. 135, 136 i 140).
Reconeixement de drets dels estudiants (art. 149).
Adaptació del text estatutari de la terminologia acadèmica derivada del nou marc legal (art. 174).
Incorporació de la possibilitat de creació de centres o estructures mixtes i la pertinença o participació en
xarxes de coneixement i plataformes tecnològiques (art. 185.3).

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
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Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la secretària general, el Consell de Govern
de la UAB ha aprovat els següents
ACORDS
Primer.- Informar favorablement de la proposta d'adaptació tècnica dels Estatuts de la UAB per adaptar-los a
les previsions de la LOMLOU.
Segon.- Elevar al Claustre aquesta proposta per tal que exerceixi les seves competències.
Acord 49/2010, de 7 de juliol, pel qual s'acorda:
Vista la proposta del vicerectorat de planificació estratègica i planificació de la UAB en relació amb la creació de
l'empresa de base tecnològica VETGENOMICS, dedicada a l'anàlisi i al diagnòstic genètic veterinari en animals
de companyia i fauna salvatge, a partir de l'activitat de recerca generada pel Servei Veterinari de Genètica
Molecular del Departament de ciència Animals i dels Aliments de la UAB.
Vista la declaració d'intencions subscrita en data 16 de maig de 2010, que s'annexa, entre el Vicerectorat de
Projectes Estratègics i Planificació i els emprenedors, en la qual es determinen els elements a partir dels quals
es planteja la creació de l'empresa de base tecnològica (EBT) i la transferència dels resultats de la recerca de la
UAB de naturalesa tecnològica.
Vist l'informe emès pel vicerector de projectes estratègics i planificació, en data 16 de maig de 2010, que
s'annexa, en el qual s'especifiquen els objectius i la necessitat de creació de l'empresa VETGENOMICS i l'objecte
de transferència de coneixements, així com els beneficis que es preveuen per la UAB en el sentit de poder
expandir una línea de negoci basada en serveis d'anàlisi en diagnòstic veterinari i el desenvolupament de nous
productes, fomentar l'esperit emprenedor i generar al campus un teixit de noves empreses innovadores,
generar noves oportunitats de llocs de treball d'alt valor afegit i la inserció de doctors a l'entorn UAB i potenciar
la recerca col.laborativa amb la UAB.
Vist l'article 41 lletra g) de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei
orgànica 4/2007, de 12 d'abril, en relació amb el foment de la transferència de coneixements de les
Universitats en el sistema productiu i de les empreses, i l'article 185 dels Estatuts de la UAB, sobre la creació
d'empreses de base tecnològica a partir de l'activitat científica de la Universitat.
Vist el Reglament de creació d'empreses de base tecnològica i spin-offs de la UAB, aprovat per acord del
Consell de Govern de 7 d'octubre de 2009, que estableix els requisits i el procediment per a la creació d'una
empresa de base tecnològica (EBT).
Vist l'informe favorable de la Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes Estratègics, emès en data
2 de juny de 2010, en relació amb la creació de VETGENOMICS com empresa de base tecnològica i la
participació de la UAB en l'empresa esmentada.
Vist que el Consell Social, en data 17 de juny de 2010, ha informat favorablement la proposta de creació de
l'empresa de base tecnològica VETGENOMICS i la participació de la UAB, directament o a través d'una entitat
instrumental creada amb aquesta finalitat, en el 10% del capital social de l'empresa, que suposa una aportació
màxima de 3000 euros, en els termes que consten en la declaració d'intencions i en l'informe del Vicerector de
Projectes Estratègics i Planificació a què abans s'ha fet referència.
Atès que s'estan ultimant els documents referents al contracte entre socis, el contracte de transferència de
tecnologia i els estatuts de la societat.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerectorat de projectes estratègics i de
planificació el Consell de Govern ha aprovat els següents
ACORDS:
PRIMER.- Autoritzar la creació de l'empresa VETGENOMICS com empresa de base tecnològica de la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB) i aprovar la participació de la UAB directament o a través d'una entitat
instrumental creada amb aquesta finalitat.
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SEGON.- Aprovar la participació de la UAB en el 10% del capital social de l'empresa, que suposa una aportació
màxima de 3000 euros.
TERCER.- Certificar, d'acord amb el que estableix la Disposició Addicional Vint-i-quatrena 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, la
naturalesa de base tecnològica de l'empresa, així com que les contraprestacions a favor de la Universitat a què
es fa esment a la part expositiva d'aquesta proposta són adequades.
QUART.- Autoritzar la rectora perquè, en nom i representació de la Universitat Autònoma de Barcelona, realitzi
els actes següents:
a) Formalitzar el contracte entre socis, el contracte de transferència de tecnologia, consistent en el know how
propi en diagnòstic genètic veterinari, i l'aprovació dels estatuts corresponents, un cop confirmada la seva
adequació jurídica i completada la tramitació interna de la UAB que en cada cas correspongui.
b) Designar i nomenar, si s'escau, els representants de la UAB als diferents òrgans de la societat, així com les
persones que hagin d'actuar en qualitat de substituts a les reunions del òrgans socials.
c) Comparèixer davant qualsevol autoritat, organisme o entitat, pública o privada que siguin necessàries per a
la formalització d'aquest acord i, en general, realitzar les actuacions pertinents per tal de fer efectiu el que
disposa el present acord.
CINQUÈ.- Encarregar al vicerector de Projectes Estratègics i Planificació l'execució i el seguiment dels acords
anteriors. En particular se li encarrega que, juntament amb el comissionat per al Parc de Recerca, informi al
Consell de Govern sobre el desenvolupament de l'empresa VETGENOMICS en el termini d'un any,
aproximadament.
SISE.- Comunicar els presents acords al vicegerent de Recerca per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius i per tal que en faci la difusió oportuna.
Acord 50/2010, de 7 de juliol, pel qual s'acorda:
Davant l'increment incessant en l'ús del correu electrònic a la UAB, així com l'aparició de noves formes d'ús, i
per tal d'evitar que aquesta eina es pugui transformar en un instrument cada cop menys operatiu per saturació
dels usuaris o del sistema, s'ha constatat la necessitat de regular els aspectes essencials que han de regir la
seva utilització, de tal manera que serveixi als objectius de la institució que l'ha fet disponible, i que al mateix
temps es garanteixi que poden ser respectats adequadament els drets i els deures de tots els usuaris d'acord
amb allò que disposa legislació vigent (especialment la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció
de dades de caràcter personal (LOPD) i la normativa que la desenvolupa).
L'origen del protocol que es presenta se situa l'any 2007 quan, des de la Secretaria General, es van establir els
criteris actualment vigents, criteris que s'havien de fer servir per tal de determinar en quins supòsits es
possibilitaria la difusió d'informació (i sota quines modalitats i condicionants), i que ara esdevé necessari
renovar.
La proposta de protocol sobre comunicació electrònica de la UAB que es presenta a aprovació del Consell de
Govern ha estat elaborada conjuntament per la Secretaria General i el Comissionat de la Rectora per a la
Societat de la Informació i acordada per l'equip de Govern. Ha estat presentada i comentada en el sí de
diversos òrgans col·legiats i de representació de la UAB. La proposta recull, en primer lloc, les eines disponibles
i també els criteris actualment vigents (publicació a través de la Intranet, llistes de difusió de correu
electrònic.). Pretén adaptar el seu contingut a les necessitats actuals, tot recollint suggeriments i propostes
rebudes en el darrer any i intentant aportar solucions a algunes problemàtiques detectades. Entre les seves
novetats trobem que s'ofereix als usuaris una eina nova, les anomenades llistes de difusió autogestionades.
Aquestes llistes aportaran avantatges comunicatives, però els seus sol·licitants assumiran també
responsabilitats concretes, amb l'objectiu que puguin ser garantits els drets i els deures de diferents òrgans,
agrupacions a comunicar-se adequadament i també els drets dels individus d'acord amb la legislació que
actualment esdevé aplicable. Una altra novetat és que el document inclou també, en el sentit sol·licitat
expressament per alguns membres del Consell de Govern de la nostra Universitat, una guia de bones
pràctiques. Estem davant de recomanacions que avui es consideren especialment oportunes i que s'entén, per
tant, que hauríem d'anar incorporant progressivament en l'enviament i en la recepció de correu electrònic. En
qualsevol cas, per tal de garantir l'aplicació adequada del text que es presenta i perquè sigui un instrument que
s'adapti a les necessitats reals de la nostra Universitat es presenta per a la seva aprovació com un document
sobre el que caldrà mantenir informat al Consell de Govern. En aquest sentit, en el termini d'un any s'encarrega
a Secretaria General i al Comissionat per a la Societat de d'informació que en facin un seguiment i emetin i
presentin un informe sobre com es procedeix a la seva aplicació, i sobre la necessitat, si s'escau, de modificar
el seu contingut.
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Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Ateses les consideracions anteriors, a proposta de la secretària general i del comissionat de la rectora per a la
Societat de la Informació, el Consell de Govern de la UAB ha aprovat els següents
PRIMER.- Aprovar el protocol de comunicació electrònica de la UAB, que tot seguit es transcriu:
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SEGON.- Encarregar la secretària general i el comissionat de la rectora per a la Societat de la Informació
l'execució i el seguiment d'aquest acord. Entre aquestes tasques se sol·licita, particularment, que presentin en
el termini d'un any un informe sobre l'aplicació d'aquesta normativa acompanyat, si s'escau, de la proposta de
modificació que es consideri oportuna.
TERCER.- Comunicar els presents acords al gerent, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a ferlos efectius i per tal que en faci la difusió oportuna.
Acord 51/2010, de 7 de juliol, pel qual s'acorda:
Vist l'acord del Consell de Govern de data 13 de maig de 2010 pel qual s'aprova el model de dedicació del
professorat de la UAB per 34 vots a favor, 2 vots en contra i 4 abstencions.
Vist el recurs de reposició interposat per la senyora Josefina Sala Roca, en data 10 de juny de 2010, en nom i
representació de la Junta de Personal Docent i Investigador (JPDI), del Comitè d'Empresa PDI, i de les seccions
sindicals de la UAB de CCOO, UGT, CSIF i CGT contra aquell acord i en el que, de manera resumida, s'addueix
que no s'ha respectat el tràmit previ de negociació de la proposta amb les organitzacions sindicals i/o
representants dels empleats públics.
Atès que els Estatuts de la UAB preveuen a l'article 193 que les resolucions del rector i els acords del Claustre,
del Consell de Govern, del Consell Social i de la Junta Electoral General exhaureixen la via administrativa. I que
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú preveu a l'article 116 que els actes administratius que exhaureixin la via administrativa
poden ser recorreguts potestativament en reposició davant el mateix òrgan que els hagi dictat i que, per tant,
correspon al Consell de Govern adoptar les decisions que s'escaiguin per a resoldre aquests recursos.
Vist l'informe del Gabinet Jurídic, que s'annexa, i en el que queda degudament confirmada la correcció jurídica
del procediment seguit a l'efecte i del contingut del document que va ser aprovat per aquest Consell de
Govern.Vist que el Gabinet Jurídic finalment proposa, amb fonamentació jurídica que, un cop analitzada,
s'enten que ha de ser assumida per aquest òrgan col·legiat, el següent:
1. Declarar la inadmissió a tràmit del recurs de reposició interposat per la JPDI i el Comitè d'Empresa del PDl,
per manca de legitimació activa, d'acord amb elsraonaments que consten en el cos d'aquest escrit.
2. Desestimar el recurs de reposició interposat per les seccions sindicals de la UAB de CCOO, UGT, CSIF i CGT,
d'acord amb la fonamentació acabada d'exposar.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, assumint-se en la seva totalitat les propostes del Gabinet
Jurídic, a instància de la Secretaria General el Consell de Govern de la UAB ha aprovat els següents
ACORDS
PRIMER.- Donar-se per assabentat i per degudament informat de l'informe emés per part del Gabinet Jurídic i
de les propostes que s'eleven a aquest Consell de Govern.
SEGON.- Declarar la inadmissió a tràmit del recurs de reposició interposat per la JPDI i el Comitè d'Empresa del
PDI, per manca de legitimació activa, d'acord amb els raonaments que consten en el cos d'aquest escrit.
TERCER.- Desestimar el recurs de reposició interposat per les seccions sindicals de la UAB de CCOO, UGT, CSIF
i CGT, d'acord amb la fonamentació acabada d'exposar.
QUART.- Encarregar la secretària general la notificació dels anteriors acords als recurrents.
Acord 52/2010, de 7 de juliol, pel qual s'acorda donar-se per assabentat dels acords presos pel Claustre de
la UAB de data 19 de maig de 2010, referents al punts de l'ordre del dia "Proposta de resolució del Claustre de
la UAB sobre la privatització de les places de pàrquing de la UAB" i "Proposta de resolució del Claustre de la
UAB sobre les beques de col·laboració".
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Acord 53/2010, de 7 de juliol, pel qual s'acorda:
En l'ordre del dia de la sessió del Claustre de data 19 de maig de 2010, a proposta de 15 membres del
Claustre, es van afegir, per acord de la Mesa del Claustre, cinc punts addicionals: Proposta de resolució del
Claustre de la UAB sobre la privatització de les places de pàrquing de la UAB; Proposta de resolució del Claustre
de la UAB sobre la normativa d'exàmens; Proposta de resolució del Claustre de la UAB sobre les beques de
col·laboració; Proposta de resolució del Claustre de la UAB sobre la congelació de les taxes extracomunitàries
dels màsters oficials i Proposta de mesures sobre política de personal i control de les despeses.
Cadascun dels punts abans esmentats va ser presentat i discutit pels membres del Claustre. També es va
decidir fer una única ronda de votacions amb una proposta d'acord per a cada punt, que va ser consensuada
entre la Mesa del Claustre amb els proposants dels punts.
Dins el marc de les competències del Claustre per a formular recomanacions, propostes i declaracions
institucionals contingudes en l'article 58.j dels Estatuts de la UAB i en l'article 4.j del Reglament del Claustre, el
Claustre va acordar, en relació al punt "Proposta de resolució del Claustre de la UAB sobre la privatització de les
places de pàrquing de la UAB".
Instar al Consell de Govern i al Consell Social que no converteixi parts del campus en zones d'aparcament de
pagament. En cap cas aquesta mesura pot ser una solució a la manca de finançament estructural que pateix la
universitat, pel fet de suposar una discriminació a col·lectius com:
- Persones que necessiten del transport privat per suplir les mancances en la xarxa de transport públic.
- Persones que necessiten compaginar feina l estudis i, per tant, no disposen de prou temps per utilitzar un
transport públic de periodicitat insuficient.
- Persones amb mobilitat reduïda o ,requeriments especials, les quals sovint no troben una alternativa
satisfactòria a l'ús del vehicle privat.
- Persones que per raons, econòmiques necessiten del, cotxe, en el cas que aquesta opció suposi una despesa
menor.
i en relació al punt "Proposta de resolució del Claustre de la UAB sobre les beques de col·laboració":
Instar a l'equip de govern i, si s'escau, al Consell de Govern, a analitzar i, si correspon, elaborar els punts
següents:
1- Un pla formatiu real i efectiu per als beneficiaris d'ajuts de col·laboració en tant que alumnes de la UAB.
Aquest pla haurà de tenir en compte els estudis que cursa cada alumne en concret i procurar-ne per tant una
complementarietat demostrable.
2- En cas que aquest pla no sigui possible garantir-lo al complert per a totes les destinacions d'ajuts de
col·laboració, es laboralitzaran les tasques amb la realització d'un contracte entre el beneficiari i la universitat, i
la corresponent adequació a la normativa laboral vigent en el nostre país.
3- Una major transparència en el funcionament i una major voluntat de diàleg per part dels organismes de la
UAB que regulen els ajuts de col·laboració, d'acord amb el reglament.
4- Un reglament per als ajuts de col·laboració que es faci complir en tota la seva extensió, sobretot en matèria
de responsabilitat dels organismes de la UAB que han de contemplar de forma efectiva la realització del pla
formatiu indicat o, en el seu defecte, l'adequació legal de l'ajut al lloc que realment correspon.
Per tal de donar compliment als acords anteriors, es presenten als membres del Consell de Govern per tal que
coneguin el seu contingut.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
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Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del Claustre de la UAB, el Consell de Govern
de la UABha aprovat el següent
ACORD:
Donar-se per assabentat dels acords presos pel Claustre de la UAB de data 19 de maig de 2010, referents al
punts de l'ordre del dia "Proposta de resolució del Claustre de la UAB sobre la privatització de les places de
pàrquing de la UAB" i "Proposta de resolució del Claustre de la UAB sobre les beques de col·laboració".
Acord 54/2010, de 7 de juliol, pel qual s'acorda:
En data 11 de maig de 2010 el president de Caixa d'Estalvis de Sabadell va comunicar a la UAB la seva fusió
amb les Caixes d'Estalvis de Manlleu i de Terrassa, per tal de donar lloc a la nova entitat Caixa d'Estalvis Unió
de Caixes de Manlleu, Sabadell i Terrassa.
Així mateix va sol·licitar que la UAB formi part del Grup de fundacions, associacions o corporacions de caràcter
cultural, científic, benèfic, cívic, econòmic o professional, amb la facultat de designar un conseller general de la
nova entitat per a formar part de la seva Assemblea General.
Atès que la UAB ha estat representada a l'Assemblea General de Caixa d'Estalvis de Sabadell dins el sector
d'Associacions, Fundacions i Corporacions, des de l'any 1991, sembla adequat continuar amb aquesta
representació en la nova entitat creada per fusió.
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 aprovat els següents
ACORDS:
PRIMER.- Acceptar formar part del Grup de fundacions, associacions o corporacions de caràcter cultural,
científic, benèfic, cívic, econòmic o professional relacionades en els Estatuts de la Caixa d'Estalvis Unió de
Caixes de Manlleu, Sabadell i Terrassa, constituïda per fusió de les Caixes d'Estalvi Comarcal de Manlleu, Caixa
d'Estalvis de Sabadell i Caixa d'Estalvis de Terrassa, d'acord amb la seva sol·licitud d'11 de maig de 2010.
SEGON.- Facultar la rectora per tal que procedeixi al nomenament del representant de la UAB com a conseller
general per a formar part de l'Assemblea General de la nova caixa d'estalvis.
TERCER.- Encarregar la secretària general la notificació d'aquests acords a l'entitat peticionària.

I.4. Comissions del Consell de Govern
I.4.1. Comissió d’Economia i d’Organització
Acord 7/2010, de 22 de juliol, pel qual s'acorda aprovar la convocatòria 2010 per la compra d'equips de
protecció individual, que tot seguit es transcriu:
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Acord 8/2010, de 22 de juliol, pel qual s'acorda aprovar la convocatòria 2010 d'ajuts als laboratoris docents,
que tot seguit es transcriu:
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Acord 9/2010, de 22 de juliol, pel qual s'acorda aprovar la convocatòria 2010 d'ajuts als laboratoris de
recerca, que tot seguit es transcriu:
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I.4.2. Comissió d’Estudis de Grau
Acord 64/ 2010, de 13 de juliol, pel qual s’aproven les taules d’adaptació dels estudis actuals als nous
graus, que tot seguit es transcriu:
Taules d’adaptació dels estudis actuals als nous graus
Taula d’estudis actuals
Enginyeria Informàtica
Enginyeria Tècnica en Informàtica de
Gestió
Diplomatura en Fisioteràpia (Escola
Universitària de Ciències de la Salut)
Diplomatura de Fisioteràpia (Escola
Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia
Gimbernat)
Enginyeria Tècnica en Informàtica de
Gestió
Enginyeria Tècnica de Telecomunicació,
especialitat en Sistemes Electrònics
Enginyeria Tècnica de Telecomunicació
especialitat en Sistemes Electrònics
Diplomatura de Ciències Empresarials
Llicenciatura de Ciències Ambientals
Diplomatura d’Estadística
Llicenciatura em Medicina
Llicenciatura de Veterinària

Taules d’estudis nous
Enginyeria Informàtica
Enginyeria Informàtica

Estat
Nova
Nova

Grau en Fisioteràpia (Escola Universitària de
Ciències de la Salut)
Grau en Fisioteràpia (Escola Universitària
d’Infermeria i Fisioteràpia Gimbernat)

Modificació

Grau en Informàtica i Serveis

Modificació

Grau d’Enginyeria Electrònica de
Telecomunicació
Grau d’Enginyeria de Sistemes Electrònics

Modificació

Grau
Grau
Grau
Grau
Grau

Nova
Nova
Nova
Nova
Nova

de Gestió d’Empreses
de Ciències Ambientals
d’Estadística Aplicada
de Medicina
de Veterinària

Modificació

Modificació

Acord 65/ 2010, de 13 de juliol, pel qual, per delegació del Consell de Govern, s’aproven les memòries de
retitulació als estudis de Grau) següents:
-

Enginyeria d’Informàtica i Serveis
Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació
Enginyeria Elèctrica
Enginyeria Electrònica de Telecomunicació
Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
Enginyeria Mecànica
Estadística Aplicada
Fisioteràpia
Turisme

Acord 66/ 2010, de 13 de juliol, pel qual s’aprova el pla d’extinxió de les titulacions d’Enginyeria
Informàtica/Llicenciatura en Matemàtiques i d’Enginyeria Informàtica/Grau en Matemàtiques.
Acord 67/ 2010, de 13 de juliol, pel qual, per delegació del Consell de Govern, es modifica la tipologia de
diferents assignatures dels estudis simultanis d’Enginyeria Informàtica/Grau en Matemàtiques.
Acord 68/ 2010, de 13 de juliol, pel qual, per delegació del Consell de Govern, s’aprova, l’anul·lació de les
incompatibilitats del pla d’estudis de la Llicenciatura en Dret.
Acord 69/ 2010, de 13 de juliol, pel qual, per delegació del Consell de Govern, s’acorda prorrogar l’apartat 3
de les Disposicions transitòries per a l’accés als Graus durant el curs acadèmic 2009/2010, aprovades per la
Comissió d’Afers Acadèmics en data 28 de juliol de 2009, referent al canvi d’estudis per interdisciplinarietat
entre plans d’estudis d’ensenyaments estructurats d’acord amb el Reial Decret 1497/1987, de 27 de novembre
(Llicenciatures, Enginyeries, Diplomatures i Graduats, per al curs acadèmic 2010-2011.
Acord 70/ 2010, de 13 de juliol, pel qual s’aprova el reconeixement de Cicles Formatius de Grau Superior
(CFGS) per crèdits d’estudis de grau, que tot seguit es transcriu:
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Acord 71/ 2010, de 13 de juliol, pel qual es dóna el vistiplau a l’oferta d’activitats susceptibles de
reconeixement com a crèdits de lliure elecció per a cada centre de la UAB, que tot seguit es transcriu:
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Acord 72/ 2010, de 13 de juliol, pel qual s’aproven les activitats proposades per al reconeixement de crèdits
de lliure elecció, que tot seguit es transcriu:
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Acord 73/ 2010, de 13 de juliol, pel qual, per delegació del Consell de Govern, s’aprova la concessió de
premis extraordinaris de titulació, dels alumnes següents:
Facultat de Veterinària
Ana Devesa Sapena
Sonia Marcos Serralta
Javier Díaz Olaizola
Escola de Prevenció i Seguretat Integral
Silvia Segura Almazor
Daniel Villegas Hernández
Acord 74/ 2010, de 27 de juliol, pel qual, per delegació del Consell de Govern, s’aprova la simultaneïtat dels
estudis de Grau en Dret + Grau en ADE, i dels estudis de Grau en Traducció i Interpretació + Llicenciatura en
Filologia Francesa.
Acord 75/ 2010, de 27 de juliol, pel qual, per delegació del Consell de Govern, s’aprova la modificació de les
memòries del títol de Graduat/Graduada en Enginyeria Química i Graduat/Graduada en Veterinària.
Acord 76/ 2010, de 27 de juliol, pel qual, per delegació del Consell de Govern, s’aproven les taules
d’adaptació dels estudis actuals als nous graus, que tot seguit es transcriu:
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Acord 77/ 2010, de 27 de juliol, pel qual s’aprova l’oferta d’assignatures d’universitat per al curs acadèmic
2010-2011, que tot seguit es transcriu:

Acord 78/ 2010, de 27 de juliol, pel qual s’informa favorablement la proposta de modificació de la
Normativa de Reconeixement i Transferència de crèdits de la UAB, aprovada per la Comissió d’Afers Acadèmics
el 15 de juliol de 2008, i modificada el 28 de juliol de 2009, i s’eleva al Consell de Govern per a la seva
aprovació.
Acord 79/ 2010, de 27 de juliol, pel qual s’aproven les activitats susceptibles de reconeixement acadèmic
per al curs acadèmic 2010-2011, condicionat a l’aprovació de la modificació de la normativa anterior pel Consell
de Govern, que tot seguit es transcriu:
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Activitats amb reconeixement acadèmic
Activitats Culturals: Edifici d’Estudiants i Cultura – Curs 2010/2011
CRÈDITS
Tipologia
B

Activitat
Programa Mèntor (1r semestre)

LRU
5

ECTS
2,5

B

Programa Mèntor (2n semestre)

5

2,5

B

Programa Mèntor (anual)

8

5

A

Curs d'estratègies d'aprenentatge per a universitaris

3

2

A

Curs d'afrontament a l'estrès

3

2

A

Programa d'Assessors d'Estudiants (*)

5

6

B

Tallers de valoració del Programa d'Assessors d'Estudiants (*)

2

1

B

Aula de Dansa: Iniciació a la dansa contemporània

4

2,5

B

Aula de Dansa: Improvisació / contact

2,5

1,5

B

Aula de Dansa: Taller de creació coreogràfica 2010/2011

6

4

B

Aula de Dansa: Grup estable de dansa contemporània

9

6

B

Aula de Música: Tècnica de Veu

3

2

B

Aula de Música: Introducció al cant coral (semestral)

3

2

B

Aula de Música: Introducció a l'Orquestra (semestral)

4

2,5

B

Aula de Música: Orquestra 2010/2011

8

5

B

Aula de Música: Combo 2010/2011

5

3

B

Aula de Música: Cor 2010/2011

6

4

A

Aula de Teatre: Tècniques d’expressió oral

B

Aula de Teatre: Introducció al Clown

B

3

2

2,5

1,5

Aula de Teatre: Iniciació a la interpretació teatral

6

4

B

Aula de Teatre: Taller de creació d'espectacles

8

5

B

Aula de Teatre: Grup estable de teatre 2010/2011

9

6

B

Tècnica Alexander

2,5

1,5

1,5

1

3

2

2

1,5

4

3

3,5

2,5

A
A
B

Centre de la Imatge: Com promocionar el teu curt o film
independent
Centre de la Imatge: Organització de Festivals de Cinema
Centre de la Imatge: Mites i Cinema: representacions de
l'inconscient col·lectiu

A

Espai B5-125 d'Art: Taller de gestió d'exposició

A

Espai B5-125 d'Art: Curs de fotografia

A

Taller d'escriptura creativa

3

2

A

Taller artístic: dibuix, color i volum

4

3

A

Òpera Oberta 2010/2011

2

1,5

(*) aquests tallers ja no s’ofereixen com a crèdits de lliure elecció (LRU)
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Tipologia Activitat
A

Tipologia Activitat: Activitat Física, esports i salut
Pilates Mat – Centres DIR (1r semestre)

Juliol i Agost del 2010

CRÈDITS
LRU

ECTS

1,5

1

2

1,5

2

1,5

A

Exercici Físic la sala de Fitness – SAF (1r semestre)
Exercici Físic la sala de Fitness – Centres DIR
(1r semestre)
Aquafitness – Centres DIR (1r semestre)

2

1,5

A

Ioga – DIR (1r semestre)

2

1,5

A

Massatge (1r semestre)

3

2

A

Arts Marcials: Karate (1r semestre)

3

2

A

Tai- Txi- tuan: principis Bàsics (1r semestre)
Fonaments de la tècnica i tàctica del tennis
(1r semestre)
Escalada en Roca (iniciació) Grup A (1r semestre)

3

2

3

2

3

2

A
A

A
A
A

3

2

3

2

B

Escalada en Roca (iniciació) Grup B (1r semestre)
Organització i gestió en esdeveniments esportius 1
(1r semestre)
Raquetes de neu (Iniciació) (1r semestre)

3

2

B

Espeleologia (1r semestre)

3

2

A

Dansa Moviment Teràpia (2n semestre)

1,5

1

A

Exercici Físic la sala de Fitness – SAF (2n semestre)

2

1,5

A

Ciclisme en Sala (Indoor) (2n semestre)

3

2

A

Arts marcials: tae-kwon-Do (Iniciació) (2n semestre)

3

3

A

Arts marcials: tae-kwon-Do (Ampliació) (2n semestre)

3

2

A

2

1,5

3

2

A

Vies Ferrades (2n semestre)
Organització i gestió en esdeveniments esportius 1
(2n semestre)
Escalada en roca (perfeccionament) (2n semestre)

3

2

A

Escola de l’esquena (2n semestre)

3

2

A

Massatge (2n semestre)

3

2

A

Muntanya Mitjana (iniciació) (2n semestre)

3

2

A

Alta Muntanya (iniciació) (2n semestre)

3

2

A

Tècniques de reeducació postural (Estiu-juliol)

A

A

A

1,5

1

Tècniques de relaxació (Estiu-juliol))

2

1,5

A

Massatge (Estiu-juliol))

3

2

A

Muntanya Mitjana (iniciació) Grup A (Estiu-Juliol))

3

2

A

Muntanya Mitjana (iniciació) Grup B (Estiu-Juliol)

3

2

Tipologia Activitat: Activitat Física, esports i salut (Amb Titulació)
A

Socorrisme en primers auxilis (1r semestre)

6

4,5

A

Socorrisme en primers auxilis – Intensiu (1r semestre)

6

4,5

A

Socorrisme en primers auxilis (2n semestre)
Capacitació en Seguretat Aquàtica ( Socorrisme Aquàtic) (2n
semestre)

6

4,5

6,5

5

A
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CRÈDITS
LRU
ECTS

Tipologia Activitat

Tipologia Activitat: Educació Física i millora d’hàbits de vida
B

Educació Física i millora d’hàbits de vida Grup A – SAF (Anual)

6

4

B

Educació Física i millora d’hàbits de vida Grup A – SAF (Anual)
Educació Física i millora d’hàbits de vida - Centres DIR - (Març –
Setembre)

6

4

6

4

B

Tipologia Activitat: Competició esportiva universitària
B

Competició Curta 1 (1r semestre)

3

2

B

Competició Curta 2 (1r semestre)

3

2

B

Competició Llarga 1 (1r semestre)

4,5

3

B

Competició Llarga 2 (1r semestre)
Competicions Interuniversitaries : esports individuals 1
(representació UAB) (2n semestre)

4,5

3

2

1

B

Activitats de participació: Vicerectorat de Política Acadèmica
Acció formativa
Promoció de la participació dels estudiants en
l'assegurament de la qualitat

Nombre de crèdits
2 crèdits ECTS
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Activitats de solidaritat i cooperació: Fundació Autònoma Solidària

10-11

ECTS

A

Cicle de primavera de conferències, tallers i
cinema sobre temes socials

1,5

1,5

X

X

A

Cicle de tardor de conferències, tallers i cinema
sobre temes socials

1,5

1,5

X

X

A

Curs agents de salut

2

1,5

X

X

X

A

Curs d'introducció a l'àmbit de la justícia

2

1,5

X

X

X

A

Curs de cooperació pera la desenvolupament:Els
objectius del mil·lenni

2

1,5

X

X

X

A

Curs sobre discapacitat i integració

2

1,5

X

X

X

A

Setmana de la cooperació

1,5

1,5

X

X

X

B

Curs de formació bàsica en voluntariat nivell I

1,5

1,5

X

X

B

Curs de formació bàsica en voluntariat nivell II

1,5

1,5

X

X

A

IV Congrés d'Universitat i Cooperació pera la
denvolupament

1,5

1,5

A

Cicle de primavera de conferències, tallers i
cinema sobre temes socials

2

1,5

X

A

Cicle de tardor de conferències, tallers i cinema
sobre temes socials

2

1,5

X

B

Programa d'agents de salut

3

3

X

X

B

Programa de participació en activitats solidàries i
de voluntariat

3

3

X

X

A

Curs d'introducció a situacions de desigualtat i
exclusió social

2

1

X

A

Curs trencants silencis:l'actualitat dels centres
penitenciaris

2

1

X

A

Curs d'introducció a la cooperació per al
desenvolupament

2

1

X

A

Integra't amb la discapacitat

2

1

X

A

Curs agents de salut

2

1

X

A

Curs de sexualitat i afectivitat. Una mirada
integradora.

2

1

X

A

Curs sobre drogues

2

1

X

Tipologia Nom del curs

9-10

CLE

08-09

Curs
07-08

Quantitat

X

Activitats de solidaritat i cooperació: Servei de Llengües
Acció Formativa
Curs de formació del voluntariat lingüístic
Pràctiques d’acolliment lingüístic

LRU
1
1

ECTS
1
1
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Acord 80/ 2010, de 27 de juliol, pel qual es dóna el vistiplau a l’oferta d’activitats susceptibles de
reconeixement com a crèdits de lliure elecció per a cada centre de la UAB, que tot seguit es transcriu:
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Acord 81/ 2010, de 27 de juliol, pel qual s’aproven les activitats proposades per al reconeixement de crèdits
de lliure elecció, que tot seguit es transcriu:
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Acord 82/ 2010, de 27 de juliol, pel qual s’aprova l’ampliació extraordinària del calendari d’accés als estudis
d’Història i Ciències de la Música i d’Enginyeria Electrònica.
Acord 83/ 2010, de 27 de juliol, pel qual s’informa favorablement la proposta de Normativa d’Avaluació en
els estudis de la UAB.
I.4.3. Comissió d’Estudis de Postgrau
Acord 55/ 2010, de 27 de juliol, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern, el pla d’estudis del
Màster universitari en Salut Internacional.
Acord 56/ 2010, de 27 de juliol, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern, la modificació del
pla d’estudis del Màster universitari en Arxivística i Gestió de Documents.
Acord 57/ 2010, de 27 de juliol, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern, la modificació del
contingut dels estudis de doctorat en “Ciència Política”, “Cirurgia” i “Medicina”.
Acord 58/ 2010, de 27 de juliol, pel qual, per delegació del Consell de Govern, i a proposta del Departament
corresponent, concedir els premis extraordinaris de doctorat als següents doctors:
Paulo Jablonski García
Juan Emilio Nieto Moreno
Olga Paz Torres
Helena Ysàs Molinero
Acord 59/ 2010, de 27 de juliol, pel qual s’informa favorablement la creació de nous títols de màster i
diplomes de postgrau propis següents, i s’eleva al Consell de Govern per la seva aprovació:
-

Màster en Mediació: Especialitat en Mediació Comunitària
Màster en Estudis Avançats en Règim Jurídic Local
Diploma de Postgrau en Animals, Dret i Societat
Diploma de Postgrau en Habilitats Directives i Comunicació

Acord 60/ 2010, de 27 de juliol, pel qual s’informa favorablement la modificació de la denominació del
“Diploma de Postgrau en Direcció i Gestió de Centres Geriàtrics”, que passa a denominar-se “Diploma de
Postgrau en Direcció i Gestió de Centres Gerontològics”, i s’eleva al Consell de Govern per a la seva aprovació.
Acord 61/ 2010, de 27 de juliol, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern, els plans d’estudis
de màster i diplomes de postgrau propis de nova creació i de renovació adaptats a l’EEES següents:
Màster en Mediació: Especialitat en Mediació Comunitària
Màster en Estudis Avançats en Règim Jurídic Local
Diploma de Postgrau en Animals, Dret i Societat
Diploma de Postgrau en Habilitats Directives i Comunicació
Màster en Direcció Urbanística i Immobiliària
Màster en Patologia Retinovascular, Inflamacions i Tumors Intraoculars
Màster en Patologia de la Còrnia i de la Superfície Ocular
Diploma de Postgrau en Direcció Urbanística
Diploma de Postgrau en Direcció Immobiliària
Acord 62/ 2010, de 27 de juliol, pel qual es dóna el vistiplau als nous cursos d’especialització.
Acord 63/ 2010, de 27 de juliol, pel qual s’acorda informar favorablement la proposta de Normativa
d’Avaluació en els estudis de la UAB i s’eleva al Consell de Govern per la seva aprovació.

I.5. Comissió de Reclamacions
Acord 2/ 2010, de 13 de juliol, pel qual es proposa a la rectora la desestimació del recurs presentat per una
professora al concurs de referència 37/D0414 i destinació al Departament de Periodisme i Ciències de la
Comunicació, i en conseqüència, ratificar íntegrament la proposta esmentada.
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I.6. Resolucions del Rectorat
Resolució de la rectora, de 8 de juliol de 2010, per la qual designa el vicerector de Projectes Estratègics i
de Planificació, doctor Carles Jaime Cardiel, rector suplent els dies 12 i 13 de juliol de 2010.
Resolució de la rectora, de 8 de juliol de 2010, per la qual designa la vicerectora de Relacions
Internacionals, doctora Mercedes Unzeta López, rectora suplent durant el període comprès entre el 14 i el 16 de
juliol de 2010, ambdós inclosos.
Resolució de la rectora, de 19 de juliol de 2010, per la qual designa el vicerector de Projectes Estratègics i
de Planificació, doctor Carles Jaime Cardiel, rector suplent durant el període comprès entre el 9 i el 15 d’agost
de 2010, ambdós inclosos.
Resolució de la rectora, de 19 de juliol de 2010, per la qual designa la vicerectora de Relacions
Internacionals, doctora Mercedes Unzeta López, rectora suplent durant el període comprès entre el 16 i el 31
d’agost de 2010, ambdós inclosos.
I.7. Resolucions de la Gerència
Resolució del gerent, de 23 juliol de 2010, per la qual s’informa de la cobertura de serveis mínims per a al
període de vacances d’agost de 2010, que tot seguit es transcriuen:
Organització dels serveis mínims per al període de vacances d’agost de 2010
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II. Nomenaments i cessaments
II.1. Facultats i Escoles universitàries
Nomenaments
Resolució de la rectora, d’1 de juliol de 2010, per la qual es nomena la senyora Gloria González Anadón
directora en funcions de l’Escola d’Enginyeria.
Resolució de la rectora, de 8 de juliol de 2010, per la qual es nomena el senyor Juan José Ramos González
coordinador d’Estudis de Gestió Aeronàutica de l’Escola d’Enginyeria.
Resolució de la rectora, de 13 de juliol de 2010, per la qual es nomena el senyor Juan José Perona Páez
coordinador d’Estudis de Publicitat i Relacions Públiques de la Facultat de Ciències de la Comunicació.
Resolució de la rectora, de 13 de juliol de 2010, per la qual es nomena el senyor Josep Ros Badosa
coordinador dels Estudis de Grau en Nanociència i Nanotecnologia de la Facultat de Ciències.
Resolució de la rectora, de 13 de juliol de 2010, per la qual es nomena el senyor Ramon Muñoz Tapia
coordinador d’Estudis adjunt de la Titulació de Física de la Facultat de Ciències.
Resolució de la rectora, de 13 de juliol de 2010, per la qual es nomena la senyora Laura Bergés Saura
soscoordinadora d’Estudis de Periodisme de la Facultat de Ciències de la Comunicació.
Resolució de la rectora, de 13 de juliol de 2010, per la qual es nomena el senyor José Maria Perceval
Verde coordinador d’Estudis de Periodisme de la Facultat de Ciències de la Comunicació.
Resolució de la rectora, de 27 de juliol de 2010, per la qual es nomena la senyora Florentina Zapico Yáñez
coordinadora d’Estudis de Grau d’Infermeria de la Facultat de Medicina.
Resolució de la rectora, de 27 de juliol de 2010, per la qual es nomena el senyor Romualdo Moreno Ortiz
sotsdirector d’Economia i Infraestructures de l’Escola d’Enginyeria.
Cessaments
Resolució de la rectora, d’1 de juliol de 2010, per la qual el senyor Joan Sorribes Gomis cessa com a
director en funcions de l’Escola d’Enginyeria.
Resolució de la rectora, de 8 de juliol de 2010, per la qual el senyor Miquel Àngel Piera Eroles cessa com a
coordinador d’Estudis de Gestió Aeronàutica de l’Escola d’Enginyeria.
Resolució de la rectora, d’1 de juliol de 2010, per la qual la senyora Gemma Larrégola Bonastre cessa com
a membre de la Comissió Gestora de la Facultat de Ciències de la Comunicació.
Resolució de la rectora, de 13 de juliol de 2010, per la qual el senyor David Roca Correa cessa com a
coordinador d’Estudis de Publicitat de la Facultat de Ciències de la Comunicació.
Resolució de la rectora, de 13 de juliol de 2010, per la qual la senyora Maria Luisa Arboleya Cimadevilla
cessa com a coordinadora dels Estudis de Grau en Geologia.
Resolució de la rectora, de 13 de juliol de 2010, per la qual la senyora Dolors Bernadas Suñé cessa com a
coordinadora docent dels Serveis de Suport a la Docència i a la Recerca de la Facultat de Ciències de la
Comunicació.
Resolució de la rectora, de 13 de juliol de 2010, per la qual el senyor José Maria Perceval Verde cessa com
a sotscoordinador d’Estudis de Periodisme de la Facultat de Ciències de la Comunicació.
Resolució de la rectora, de 13 de juliol de 2010, per la qual la senyora Maria del Carme Ferré Pavia cessa
com a coordinadora d’Estudis de Periodisme de la Facultat de Ciències de la Comunicació.
Resolució de la rectora, de 15 de juliol de 2010, per la qual la senyora Mia Victori Blaya cessa com a
directora acadèmica del Centre d’Autoaprenentatge de Llengües (CAL) de la Facultat de Filosofia i Lletres.
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Resolució de la rectora, de 27 de juliol de 2010, per la qual la senyora Glòria González Anadón cessa com
a sotsdirectora d’Economia i Infraestructures de l’Escola d’Enginyeria.
II.2. Departaments
Nomenaments
Resolució de la rectora, d’1 de juliol de 2010, per la qual es nomena la senyora Montserrat Meneses
Benítez coordinadora de Tercer Cicle del Departament de Telecomunicació i d’Enginyeria de Sistemes.
Resolució de la rectora, d’1 de juliol de 2010, per la qual es nomena el senyor José López Vicario
coordinador del Departament de Telecomunicació i d’Enginyeria de Sistemes.
Cessaments
Resolució de la rectora, d’1 de juliol de 2010, per la qual el senyor Carles Pedret Ferré cessa com a
coordinador de Tercer Cicle del Departament de Telecomunicació i d’Enginyeria de Sistemes.
Resolució de la rectora, d’1 de juliol de 2010, per la qual el senyor Josep Parrón Granados cessa com a
coordinador del Departament de Telecomunicació i d’Enginyeria de Sistemes.
II.3. Institucionals
Nomenaments
Resolució de la rectora, d’1 de juliol de 2010, per la qual es nomena la senyora Magda Solà Tey
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a l’Associació Pacte Industrial de la Regió Metropolitana
de Barcelona.
Resolució de la rectora, de 19 de juliol de 2010, per la qual es nomena la senyora Luisa Carlota Solé Puig
directora del Centre d’Estudis i Recerca en Migracions.
Cessaments
Resolució de la rectora, d’1 de juliol de 2010, per la qual la senyora Immaculada Vilardell Riera cessa com
a representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a l’Associació Pacte Industrial de la Regió
Metropolitana de Barcelona.
III. Convenis
III.1. Marcs de col·laboració
Conveni de 8 de febrer de 2010, entre la UAB, el Consorci Sanitari de Terrassa(CST), l’Ajuntament de
Terrassa i la Generalitat de Catalunya, per a establir una aliança estable en l'àmbit de la Salut.
Conveni de 20 d’abril de 2010, entre la UAB, la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina), la Universidad
Nacional de Quilmes (Argentina), la Universidad Nacional de la Plata (Argentina) i la Universidad Nacional de
San Martín (Argentina), per contribuir a la consolidació d'espais de col·laboració acadèmica i científica bilateral.
Conveni d’1 de juny de 2010, entre la UAB i el Departamento de Agricultura, Alimentación y Acción Rural
(DAR), el Departamento de Salud i la Organización Interprofesional del aceite de oliva, per a la realització
d’actuacions per a l’estudi de les propietats saludables de l’oli d’oliva, i en concret sobre el càncer de mama que
desenvolupa el Grup Multidisciplinar per a l’estudi del Càncer de Mama (GEMECM) a la UAB.
Conveni de 7 de juny de 2010, entre la UAB i Escuela Normal "Profr. Serafín Peña" (Mèxic), per establir el
marc de col·laboració a través del Grup d'Investigació CIFO del Departament de Pedagogia Aplicada de la UAB.
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Conveni de 10 de juny de 2010, entre la UAB i la Universidad Autónoma Metropolitana, México, per
promoure l'interès en activitats de docència, investigació i preservació i difusió de la cultura de les respectives
institucions.
Conveni de 25 de juliol de 2010, entre la UAB i Wikidiario, S.L., per a emmarcar i coordinar l'actuació de les
parts en activitats de formació, investigació científica de desenvolupament tecnològic i en la transferència de
tecnologia desenvolupada pel Departament de Periodisme i el Gabinet de Comunicació i Educació de la Facultat
de Ciències de la Comunicació.
Conveni de 27 de juliol de 2010, entre la UAB i General Elèctric Healthcare España, S.A, per establir el marc
de col·laboració entre ambdues parts.
III.2. Específics
Conveni de 20 de setembre de 2009, entre la UAB i la Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació
(FUdGIF), per a la realització de pràctiques sense compensació econòmica. Inclou Màster en Psicoteràpia
Psicoanalítica. Edició Presencial (2n curs) Estudiants: Marta Bonet Jordà, Gerard López Boadai Jordi Miquel
Riera.
Conveni d’11 de novembre de 2009, entre la UAB i la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona (FUAB),
pel qual la Universitat Autònoma dispensa a la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona (FUAB)
l’abonament del cànon de les activitats realitzades per la Fundació doctor Robert Centre de Formació Avançada
en Ciències de la Salut i de la Vida.
Conveni de 21 de desembre de 2009, entre la UAB i el Ministerio de Educación, per impulsar i implementar
sistemes tutorials d'estudis de grau.
Conveni d’1 de febrer de 2010, entre la UAB i l’Ajuntament de Sabadell, per establir el treball conjunt per
apropar la Universitat a la realitat socioeconòmica del seu entorns.
Conveni de 9 de febrer de 2010, entre la UAB (a través del centre GISTAL) i el Centre UNESCO de Catalunya
(UNESCOCAT), per a fixar el marc de col·laboració entre ambdues parts.
Conveni de 24 de febrer de 2010, entre la UAB i la University of Cyprus (Xipre) per a l’establiment d’un
conveni interdepartamental.
Conveni de 26 de febrer de 2010, entre la UAB i la Universidad Nacional del Comahue, Nequén (Argentina)
per a promoure activitats d’investigació i intercanvi per a la innovació docent en l’educació superior a través de
la Facultat de Turisme de la Universidad Nacional del Comahue i de la Facultat de Ciències de l’Educació de la
UAB.
Conveni de 3 de març de 2010, entre la UAB, la Fundación Carolina i l’Institut Universitari Barraquer, per a
la realització del Màster en Patologia i Cirurgia de la Màcula, Vitri i Retina per al curs 2010-2011. (Convocatòria
de beques d'especialització).
Addenda de 14 d’abril de 2010, entre la UAB, la Universitat Pompeu Fabra (UPF), la Universitat Politècnica
de Catalunya (UPC) i l’Institut del Teatre de Barcelona (ITB), al conveni de col·laboració per a la realització
d'accions docents en el marc del màster oficial en estudis teatrals.
Conveni de 30 d’abril de 2010, entre la UAB i Forestal Catalana, S.A., desenvolupar el Viver de Sant Llorenç
de Vilardell en el marc del projecte Museu del Bosc.
Conveni d’1 de maig de 2010, entre la UAB i el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), per a la
construcció i explotació de l'edifici EUREKA I.
Conveni de 4 de maig de 2010, entre la UAB i la Sociedad Estatal Televisión Española, S.A.U, per a cedir
sense exclusivitat els drets d'emissió d'un documental elaborat per un grup de recerca de la Universitat.
Conveni d’1 de juny de 2010, entre la UAB i la Generalitat de Catalunya (Secretaria de Telecomunicacions i
Societat de la Informació (STSI), per impulsar el sector de les tecnologies de la Informació i la Comunicació a
Catalunya en el marc del pla TIC.CAT.
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Conveni d’1 de juny de 2010, entre la UAB i la Fundación ICO, per a la elaboració del Anuario de la
competencia 2009.
Conveni d’1 de juny de 2010, entre la UAB i Suministros Urbanos y Mantenimientos, S.A (SUMASA), per
establir l’Acord d'Adhesió a la Plataforma Electrònica de Contractació de les Administracions Públiques (PECAP).
Conveni d’ 1 de juny de 2010, entre la UAB, l’Àgencia per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
i l’Escola Universitària Salesiana de Sarrià, per establir el programa de reconeixement de Sistemes de Garantia
interna de la Qualitat de la Formació Universitària (Programa AUDIT).
Conveni de 6 de juliol de 2010, entre la UAB i Universidad Antonio Nariño (Colombia), per establir la
constitució de la Unidad GRAAL de la Universidad AB, en Colombia.
Conveni de 6 de juliol de 2010, entre la UAB i la Fundaçao Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
(UFMS), Brasil, per a la promoció de la cooperació tècnica i científica internacional i interuniversitària,
l’intercanvi de professors, investigadors, alumnes i tècnics, per a dur a terme projectes d’interès comú i
realització conjunta de cursos de postgrau, conferències i seminaris.
Conveni de 19 de juliol de 2010, entre la UAB i Institut National de Recherche Pédagogique (INRP), Lyon
(France), per a l’organització del seminari "Escola i Nació"a Barcelona els dies 21 i 22 d'octubre de 2010.
Annex de 19 de juliol de 2010, entre la UAB i l’Institut d’Estudis de la Salut (IES) i la Fundació Doctor Robert
(FDR) per a la renovació del conveni de col·laboració de data 2 de maig de 2006, per a la continuïtat de la
càtedra de recerca educativa.
Addenda de 27 de juliol de 2010, entre la UAB, la Universitat de Barcelona (UB), la Universitat de Girona
(UdG), la Universitat de Lleida (UdL), la Universitat Ramon Llull (URL) i la Universitat Rovira i Virgili (URV), al
conveni per a la realització conjunta del Màster interuniversitari de Psicologia de l'Educació de 18 d’octubre de
2006.
Conveni de 28 de juliol de 2010, entre la UAB i el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la
Generalitat de Catalunya, per a l’edició del volum núm. 4 de la Sèrie Inventaris del Fons Musical de Catalunya.
IV. Convocatòries i resolucions de places
IV.1. Personal docent i investigador
Convocatòries
Resolució de la rectora, de 6 de maig de 2010, per la qual es convoquen concursos d'accés a cossos de
funcionaris docents universitaris (DOGC núm. 5661 – d’1 de juliol de 2010).
Resolució de la rectora, de 6 de maig de 2010, per la qual es convoca concurs públic per l'accés a places
d'agregat o agregada en règim de contracte laboral (DOGC núm. 5661 – d’1 de juliol de 2010).
Resolució de la rectora, de 6 de maig de 2010, per la qual es convoquen concursos d'accés a cossos de
funcionaris docents universitaris per ocupar places assistencials bàsiques incloses en el conveni subscrit el 29
de març de 2001 entre la Universitat Autònoma de Barcelona i el Consorci Parc Salut MAR de Barcelona (DOGC
núm. 5662 – de 2 de juliol de 2010).
Resolució de la rectora, de 6 de maig de 2010, per la qual es convoquen concursos d'accés a cossos de
funcionaris docents universitaris per ocupar places assistencials bàsiques incloses en el conveni subscrit el 19
de març de 1990 entre la Universitat Autònoma de Barcelona i el Patronat de la Fundació de Gestió Sanitària de
l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (DOGC núm. 5662 – de 2 de juliol de 2010).
Resolució de la rectora, de 6 de maig de 2010, per la qual es convoquen concursos d'accés a cossos de
funcionaris docents universitaris per ocupar places assistencials bàsiques incloses en el conveni subscrit el 15
de març de 2002 entre aquesta universitat i l'Institut Català de la Salut. (Correcció d'errada en el DOGC núm.
5672, pàg. 55047, de 16.7.2010) (DOGC núm. 5662 – de 2 de juliol de 2010).
Resolució de la rectora, de 17 de juny de 2010, per la qual es convoca concurs d’accés a places de cossos
docents universitaris (BOE núm. 195 – de 12 d’agost de 2010).
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Resolució de la rectora, de 30 de juny de 2010, per la qual s'anul·la una plaça convocada, per resolució
d'aquesta universitat de 6 de maig de 2010, de professor titular d'universitat de l'àrea de medicina i cirurgia
animal (DOGC núm. 5681 – de 29 de juliol de 2010).
Resolucions
Resolució de la rectora, de 20 de juny de 2010, per la qual declara conclòs el procediment i deserta plaça
de professor titular d’universitat (BOE núm. 175, de 20 de juliol de 2010).
Resolució de la rectora, de 20 de juny de 2010, per la qual declara finalitzat el procediment per proveir
una plaça del cos de funcionaris docents (DOGC núm. 5672, de 16 de juliol de 2010).
Resolució de la rectora, de 21 de juny de 2010, per la qual nomena el senyor Joan Baucells Lladós
professor titular d’universitat (BOE núm. 175, de 20 de juliol de 2010).
Resolució de la rectora, de 30 de juny de 2010, per la qual es corregeixen errors a la de 6 de maig de
2010, per la qual es convoca concurs d’accés a places vinculades de cossos docents (BOE núm. 175, de 20 de
juliol de 2010).
Resolució de la rectora, de 30 de juny de 2010, per la qual es modifica la resolució de 6 de maig de 2010,
per la qual es convoca concurs d’accés a places de cossos docents universitaris (BOE núm. 184 – de 30 de juliol
de 2010).
Resolució de la rectora, d'1 de juliol de 2010, per la qual nomena el senyor Juan Lorente Guerrero
professor titular d'universitat (DOGC núm. 5672 – de 16 de juliol de 2010).
Resolució de la rectora, de 5 de juliol de 2010, per la qual es corregeixen errors a la resolució de 6 de
maig de 2010, per la qual es convoquen concursos d'accés a cossos de funcionaris docents universitaris amb
places vinculades (DOGC núm. 5672 - de 16 de juliol de 2010).
Resolució de la rectora, de 14 de juliol de 2010, per la qual nomena el senyor Eloy Espín Basany professor
titular d'universitat (BOE núm. 185 – de 31 de juliol de 2010).
Resolució de la rectora, de 15 de juliol de 2010, per la qual nomena el senyor Antonio Gil Moreno
professor titular d'universitat (BOE núm. 185 – de 31 de juliol de 2010).
Resolució de la rectora, de 16 de juliol de 2010, per la qual nomena el senyor Francisco Javier Clop Garcia
i el senyor Bernat Hernàndez Hernàndez professors titulars d'universitat (BOE núm. 185 – de 31 de juliol de
2010).
IV.2. Personal d’administració i serveis
Resolucions
Resolució del gerent, d’1 de juliol de 2010, per la qual s’atorga a la senyora Núria Boquet de la Fuente,
funcionària de carrera de l’escala administrativa, una comissió de serveis per a ocupar la plaça de Secretaria de
la cap de l’Àrea d’Organització i Planificació amb efectes del dia 1 de juliol de 2010.
Resolució del gerent, de 12 de juliol de 2010, per la qual s’assigna, de forma provisional, les funcions i les
responsabilitats de tècnic informàtic sènior del SERM de la Facultat de Traducció i d’Interpretació, al senyor
Xavier Cercós Sánchez, amb efectes del dia 10 de juliol de 2010.
Resolució del gerent, de 12 de juliol de 2010, per la qual s’assigna, de forma provisional, les funcions i les
responsabilitats de tècnic informàtic sènior del SERM de la Facultat de Traducció i d’Interpretació, al senyor
Xavier Cercós Sánchez, amb efectes des del dia 1 de juny de 2010 fins el dia 9 de juliol de 2010.
Resolució del gerent, de 12 de juliol de 2010, per la qual s’assigna, de forma provisional, les funcions i les
responsabilitats de cap del SID de la Facultat de Ciències de l’Educació, al senyor Josep maria Montraveta Cabó,
amb efectes del dia 1 de juny de 2010.
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Resolució del gerent, de 21 de juliol de 2010, per la qual estima la sol·licitud de la senyora Matilde Roure
Farreny.
Resolució del gerent, de 27 de juliol de 2010, per la qual s’atorga al senyor Mario Jiménez Linde, funcionari
de carrera de l’escala de gestió, una comissió de serveis per a ocupar la plaça de gestor d’administració del
Centre de Biotecnologia Animal i Teràpia Gènica amb efectes del dia 1 de setembre de 2010.
Resolució del gerent, de 27 de juliol de 2010, per la qual s’atorga a la senyora Immaculada Ruano
Moyano, funcionaria de carrera de l’escala de gestió, una comissió de serveis per a ocupar la plaça de Gestora
Departamental del Departament d’Economia Aplicada amb efectes del dia 1 de setembre de 2010.
Resolució del gerent, de 31 de juliol de 2010, per la qual s’atorga a la senyora Rafaela Cortés Torres
funcionaria administrativa, una comissió de serveis per a ocupar la plaça de secretaria del Cap de l’Àrea de
Personal Acadèmic, Investigador en Formació i de Suport a la Recerca amb efectes del dia 1 de setembre de
2010.
V. Disposicions d’interès per a la UAB
V.1. Estatals

Resolució de 17 de juny 2010, de la Secretaría General de Universidades, per la qual es concedeixen
ajuts per a estades breus a Espanya i a l’estranger a personal investigador en formació del Programa Nacional
de Formación de Profesorado Universitario (BOE núm. 162 – de 5 de juliol de 2010)
Resolució de 23 de juny de 2010, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo, per la qual es convoquen ajuts per a la realització de les diverses
modalitats que conformen el Programa de Cooperación Interuniversitaria e Investigación Científica (BOE núm.
160 – de 2 de juliol de 2010).
Resolució de l’Instituto de Salud Carlos III, de 28 de juny de 2010, per la qual es declara inhàbil el mes
d’agost a efectes de plaços en procediments de concesió d’ajuts de l’Acción Estratégica de Salud, en el marc del
Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011, convocades per
Resolució de 22 de febrer de 2010 (BOE núm. 171 – de 15 de juliol de 2010).
Ordre EDU/1781/2010 del Ministerio de Educación, de 29 de juny de 2010, per la qual es convoquen
beques de caràcter general i de mobilitat pel curs acadèmic 2010-211, per a estudiants d’ensenyaments
universitaris (BOE núm. 161 – de 3 de juliol de 2010).
Ordre EDU/1799/2010, de 29 de juny de 2010, per la qual es convoquen beques de col·laboració
d’estudiants a departaments universitaris pel curs acadèmic 2010-2011 (BOE núm. 162 – de 5 de juliol de
2010).
Reial Decret 861/2010 del Ministerio de Educación, de 2 de juliol de 2010, pel qual es modifica el Real
Decreto 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials
(BOE núm. 161 – de 3 de juliol de 2010).
Llei de 15/2010, de 5 de juliol de 2010, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat a les operacions comercials (BOE núm. 163 – de 6 de juliol
de 2010).
Resolució de la Secretaría General de Universidades, de 6 de juliol de 2010, per la qual es modifiquen
els Annexes I i IV de l’Ordre EDU/1161/2010, de 4 de maig, per la qual s’estableix el procediment per a l’accés
a la Universitat espanyola per part dels estudiants procedents de sistemes educatius als quals és d’aplicació
l’article 38.5 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig d’Educació (BOE núm. 167 – de 10 de juliol de 2010).
Resolució de l’Instituto de la Mujer, de 9 de juliol de 2010, per la qual es convoca la concesió de les
subvencions públiques destinades a la realització de Postgrados oficiales de Igualdad entre Mujeres y hombres,
Acciones complementarias a la investigación en el ámbito universitario y Actividades de las Unidades de
Igualdad de las Universidades, per a l’any 2010 (BOE núm. 206 – de 25 d’agost de 2010).
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Resolució de la Secretaría del Consejo de Universidades, de 19 de juliol de 2010, per la qual es fan
públics els números de registre de personal de professors que pertanyen als cossos docents universitaris (BOE
núm. 187 – de 3 d’agost de 2010).
Orden CIN/2035/2010 del Ministerio de Ciencia e Innovación, de 26 de juliol de 2010, per la qual
s’aprova la convocatòria de subvencions de l’any 2010, per a iniciatives de I+D+i i Transferència de
Coneixement a través del Programa INNOCAMPUS, en el marc del Programa Campus de Excelencia
Internacional (BOE núm. 181 – de 27 de juliol de 2010).
Llei 25/2010, de 29 de juliol, del llibre segon del Código civil de Cataluña, relatiu a la persona i la família
(BOE núm. 203 – de 21 d’agost de 2010).
Llei 26/2010, de 3 d’agost, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de
Cataluña (BOE núm. 203 – de 21 d’agost de 2010).
Resolució de l’Instituto de la Mujer, de 4 d’agost de 2010, per la qual es convoquen subvencions
destinades a la realització d’investigacions relacionades amb els estudis de les dones i del gènere, per l’any
2010 (BOE núm. 208 – de 27 d’agost de 2010).
Reial Decret 1002/2010 del Ministerio de Educación, de 5 d’agost de 2010, sobre expedició de títols
universitaris oficials (BOE núm. 190 – de 6 d’agost de 2010).
Resolució conjunta de la Secretaría de Estado de Investigación i de la Presidencia del Instituto
Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, de 10 d’agost de 2010, per la qual
s’aprova la convocatòria per l’any 2010 del procediment de concesió d’ajuts a la ciència i tecnologia en la línia
instrumental d’actuació d’infraestructures científic-tecnològiques, del Plan Nacional de Investigación Científica,
Desarrollo e Innovación Tecnológica, 2008-2011 per algunes de les seves modalitats d’actuació (BOE núm. 210
– de 30 d’agost de 2010).

V.2. Autonòmiques
Resolució de la rectora, de 20 de maig de 2010, per la qual es fa públic el reglament d’establiment de la
seu electrònica de la universitat (DOGC núm. 5687 – de 6 d’agost de 2010).
Resolució del Departament de Treball, de 15 de juny de 2010, per la qual es corregeixen errades a la
Resolució TRE/309/2006, de 21 de desembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni
col·lectiu per al personal docent i investigador de les universitats públiques catalanes per al període del
10.10.2006 al 31.12.2009 (codi de conveni núm. 7902502) (DOGC núm. 4821, pàg. 5277, de 14.2.2007)
(DOGC núm. 5664 – de 6 de juliol de 2010).
Resolució TRE/2425/2010 del Departament de Treball, de 16 de juny de 2010, per la qual es disposa
la inscripció i la publicació de l'Acord de la Comissió negociadora sobre modificacions en el text articulat del
Conveni col·lectiu de treball del personal docent i investigador de les universitats públiques catalanes, per al
període de 10.10.2006 a 31.12.2009 (codi de conveni núm. 7902500) (DOGC núm. 5674 – de 20 de juliol de
2010).
Resolució IUE/2195/2010 del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, de 28 de juny de
2010, per la qual es fa públic el calendari de la preinscripció i la matriculació universitàries per al curs
acadèmic 2010-2011 de les universitats públiques de Catalunya i de la Universitat de Vic (DOGC núm. 5662 –
de 2 de juliol de 2010).
Resolució TRE/2270/2010 del Departament de Treball, de 8 de juliol de 2010, per la qual es modifica
l'article 16 de la Resolució TRE/1573/2010, de 7 de maig, per la qual s'obre la convocatòria per presentar
sol·licituds de concessió de subvencions per a la realització de plans d'ocupació amb entitats sense ànim de
lucre i universitats públiques dins el marc del Projecte Impuls-Treball, per a l'any 2010 (DOGC núm. 5667 – de
9 de juliol de 2010).
Resolució IUE/2502/2010 del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, de 16 de juliol de
2010, per la qual es dóna publicitat al procediment per a l'emissió de l'acreditació de recerca, d'acord amb la
Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya (DOGC núm. 5678 – de 26 de juliol de 2010).
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Resolució IUE/2503/2010 del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, de 16 de juliol de
2010, per la qual es dóna publicitat al procediment per a l'emissió de l'acreditació de recerca avançada, d'acord
amb la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya (DOGC núm. 5678 – de 26 de juliol de 2010).
RESOLUCIÓ IRP/2548/2010 del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, de
19 de juliol 2010, per la qual es dóna publicitat a les subvencions concedides durant l'exercici 2009 per
l'Institut Català Internacional per la Pau (DOGC núm. 5681 – de 29 de juliol de 2010).
Decret 98/2010 del Departament del a Presidència, de 20 de juliol de 2010, 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 2010-2011. (Correcció d'errada en el DOGC núm. 5710, pàg. 66783, de 8.9.2010) (DOGC núm. 5676 – de
22 de juliol de 2010).
Resolució 754/VIII, de 22 de juliol de 2010, per la qual s'aprova el Pla director de cooperació al
desenvolupament 2011-2014 (tram. 259-00003/08) (DOGC núm. 5690 – d’11 d’agost de 2010).
Resolució IUE/2644/2010 del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, de 30 de juliol de
2010, per la qual s'aproven les bases i s'obre la convocatòria d'ajuts destinats a universitats, centres de
recerca i fundacions hospitalàries per a la contractació de personal investigador novell per a l'any 2011 (FIDGR). (Correcció d'errada en el DOGC núm. 5745, pàg. 79318, de 29.10.2010).. (Pàg. 61897) (DOGC núm.
5687 – de 6 d’agost de 2010)
Resolució IUE/2690/2010 del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, de 30 de juliol de
2010, per la qual es fa públic el nomenament del membre del Consell Social de la Universitat Autònoma de
Barcelona representatiu dels antics alumnes (DOGC núm. 5689 – de 10 d’agost de 2010)
LleiI 29/2010 del Departament de la Presidència, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector
públic de Catalunya (DOGC núm. 5687 – de 6 d’agost de 2010).
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