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I. Disposicions generals i acords
I.1. Consell Social
Acord 30/2007, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el Pla d'inversions universitàries de la UAB 20072013, segons consta en el document PLE 21/11-2007
Acord 31/2007, de 29 de novembre, pel qual s’acorda:
à

Aprovar les Línies Generals del Pressupost de la UAB per a l’any 2008, segons consta en el document PLE
22/11-2007.

à

Sol·licitar, de cara a l’aprovació del Pressupost de la UAB de l’any 2008, que el Departament d’Innovació,
Universitats i Empresa faci arribar al Consell Social de la UAB la confirmació del calendari de pagament de
l’ingrés de l’any 2008.

Acord 32/2007, de 29 de novembre, pel qual s’aproven els criteris bàsics del Consell Social per a la
elaboració del Pressupost de la UAB per a l’any 2008, segons consta en el document PLE 23/11-2007
Acord 33/2007, de 29 de novembre, pel qual s’acorda:
1. Aprovar, segons consta en el document PLE 24/11-2007 la participació de la UAB en el consorci Centre de
Biologia Animal i Teràpia Gènica - Plataforma Fenotipal Metabòlica (CBATEG-Mouse Clínic) integrat pel
Ministeri d'Educació i Ciència, la Generalitat de Catalunya i la pròpia UAB. La finalitat del consorci és
gestionar el disseny, la construcció, l'equipament i l'explotació del CBATEG-Mouse Clínic i estarà dedicat a la
investigació científica en tots els aspectes relacionats amb el camp de les biotecnologies i, de forma
específica, en el de la biotecnologia animal i teràpia gènica, i estarà al servei de tota la comunitat científica i
tecnològica nacional i obert a la col·laboració internacional.
2. Autoritzar la cessió d'ús dels equips, béns i instal·lacions que la UAB té al Centre de Biotecnologia Animal i
Teràpia Gènica, actualment en funcionament, com a aportació de la UAB al consorci, que es quantifica en
12,5 miions d’euros, mantenint la titularitat per part de la Universitat.
3. Autoritzar la cessió al consorci CBATEG-Mouse Clínic d'un dret de superfície sobre una parcel·la d'un màxim
de 1.400 m2 per un termini de quinze anys, prorrogables fins el màxim legal establert, i d'acord amb el que
disposa l'article 22.5 de la Llei de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya. El consorci haurà de destinar la
parcel·la esmentada a la construcció de les dependències necessàries per a l'ampliació del CBATEG-Mouse
Clínic i la posterior explotació del Centre.
4. Autoritzar el rector o persona en qui delegui perquè, amb les més àmplies facultats pugui signar els
documents públics i privats que siguin necessaris, amb les clàusules que consideri més adients, per donar
compliment a aquest acord.
Acord 34/2007, de 29 de novembre, pel qual s’aprova la proposta de línies generals del pressupost del
Consell Social per al període 2008-2010, segons consta en el document PLE 25/11-2007
I.2. Comissions del Consell Social
I.2.1. Comissió Acadèmica
Acord 12/2007, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova la proposta de concessió de beques de col·laboració per
al curs 2007-2008, convocades pel Ministerio de Educación y Ciencia, segons consta en el document CA 8/102007.
Acord 13/2007, de 30 d’octubre, pel qual s’acorda:
à

Informar favorablement la concessió de la sol·licitud de convocatòria de gràcia presentada pels estudiants
que s’adjunten en el document CA 9/10-2007, per a que es matriculin en el curs 2007-2008 de
l’assignatura/les assignatures per la que/les que s’ha esgotat el nombre màxim de convocatòries.

à

Informar desfavorablement la concessió de la sol·licitud de convocatòria de gràcia presentada pels
estudiants que s’adjunten en el document CA 9/10-2007.
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à

Informar favorablement la concessió de la sol·licitud de continuïtat dels estudis als alumnes de primer curs
que s’adjunten en el document CA 9/10-2007, per a què es matriculin en el curs 2007-2008.

à

Informar desfavorablement la concessió de la sol·licitud de continuïtat dels estudis als alumnes de primer
curs que s’adjunten en el document CA 9/10-2007.

à

Resoldre en la propera Comissió Acadèmica les sol·licituds presentades pels senyors Jaume Ribas Charavía,
Ignasi Solano Monner, Julia Castro Català, Albert Soro Calvo, Lluís Piñero Casòliva i Miriam Peirón Nualart,
una vegada es disposi de les al.legacions degudament justificades que permetin valorar cada cas amb la
informació suficient.

Acord 14/2007, de 30 d’octubre, pel qual s’acorda informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la
proposta al Departament d’Educació i Universitats de la implantació de Programes Oficials del Postgrau, Màsters
i Doctorats per al curs 2008-2009, segons consta en el document CA 9/10-2007.
Acord 15/2007, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova:
à

Autoritzar als degans i directors de centre la resolució de les sol·licituds de les persones que, estant en
disposició d’una titulació universitària prèvia, accedeixin al primer curs d'uns altres estudis universitaris i
exhaureixin, al finalitzar el segon any de matrícula, la Normativa de permanència dels alumnes de la UAB
en el seu article 2.

à

Que els efectes de l’autorització entrin en vigor a partir de l’endemà de la seva aprovació.

Acord 17/2007, de 27 de novembre, per la qual s’aprova, per delegació del Ple del Consell Social, la
resolució de la convocatòria de beques de matrícula per al curs 2007-2008 per als estudis de Graduat Superior
en Estudis Internacionals i Interculturals, segons consta en el document CA 10/11-2007.
Acord 18/2007, de 27 de novembre, per la qual s’acorda:
à

Informar favorablement la concessió de la sol·licitud de convocatòria de gràcia presentada pels estudiants
que s’adjunten en el document CA 11/11-2007, per a que es matriculin en el curs 2007-2008 de
l’assignatura/les assignatures per la que/les que s’ha esgotat el nombre màxim de convocatòries.

à

Informar desfavorablement la concessió de la sol·licitud de convocatòria de gràcia presentada pels
estudiants que s’adjunten en el document CA 11/11-2007.

à

Informar favorablement la concessió de la sol·licitud de continuïtat dels estudis als alumnes de primer curs
que s’adjunten en el document CA 11/11-2007, per a què es matriculin en el curs 2007-2008.

à

Informar desfavorablement la concessió de la sol·licitud de continuïtat dels estudis als alumnes de primer
curs que s’adjunten en el document CA 11/11-2007.

I.2.2. Comissió Econòmica
Acord 44/2007, de 28 de novembre, pel qual s’aproven els complements retributius autonòmics de
docència del personal docent i investigador funcionari i laboral dels trams anteriors a 31-12-2002, segons
consta en el document CE 33/11-2007.
Acord 45/2007, de 28 de novembre, pel qual s’aproven els complements retributius autonòmics de recerca
del personal docent i investigador funcionari i laboral a 31-12-2006, segons consta en el document CE 34/112007.
Acord 46/2007, de 28 de novembre, pel qual s’aproven els complements retributius autonòmics de recerca
del personal docent i investigador laboral corresponents a la convocatòria extraordinària de l’any 2005, segons
consta en el document CE 35/11-2007.
Acord 47/2007, de 28 de novembre, pel qual s’aproven les modificacions de crèdit del pressupost de la UAB
corresponents al tercer trimestre de 2007, segons consta en el document CE 36/11-2007.
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Acord 48/2007, de 28 de novembre, pel qual s’acorda informar favorablement al Ple del Consell Social
sobre la proposta del Pla d’Inversions Universitàries 2007-2013 de la UAB.
Acord 49/2007, de 28 de novembre, pel qual s’acorda informar favorablement al Ple del Consell Social
sobre la proposta de Línies Generals del Pressupost de la UAB per a l’any 2008.
Acord 50/2007, de 28 de novembre, pel qual s’acorda informar favorablement al Ple del Consell Social
sobre la proposta dels Criteris Bàsics del Consell Social per a l’elaboració del pressupost de la Universitat
Autònoma de Barcelona per a l’exercici 2008.
Acord 51/2007, de 28 de novembre, pel qual s’acorda:
Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la següent proposta d’acord:
1. Aprova la participació de la UAB en el consorci Centre de Biologia Animal i Teràpia Gènica - Plataforma
Fenotipal Metabòlica (CBATEG-Mouse Clínic) integrat pel Ministeri d'Educació i Ciència, la Generalitat de
Catalunya i la pròpia UAB. La finalitat del consorci és gestionar el disseny, la construcció, l'equipament i
l'explotació del CBATEG-Mouse Clínic i estarà dedicat a la investigació científica en tots els aspectes
relacionats amb el camp de les biotecnologies i, de forma específica, en el de la biotecnologia animal i
teràpia gènica, i estarà al servei de tota la comunitat científica i tecnològica nacional i obert a la
col·laboració internacional.
2. Autoritzar la cessió d'ús dels equips, béns i instal·lacions que la UAB té al Centre de Biotecnologia Animal i
Teràpia Gènica, actualment en funcionament, com a aportació de la UAB al consorci, la qual es quantifica en
12,5 milions d’euros, mantenint la titularitat per part de la Universitat.
3. Autoritzar la cessió al consorci CBATEG-Mouse Clínic d'un dret de superfície sobre una parcel·la d'un màxim
de 1.400 m2 per un termini de quinze anys, prorrogables fins el màxim legal establert, i d'acord amb el que
disposa l'article 22.5 de la Llei de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya. El consorci haurà de destinar la
parcel·la esmentada a la construcció de les dependències necessàries per a l'ampliació del CBATEG-Mouse
Clínic i la posterior explotació del Centre.
4. Autoritzar el rector o persona en qui delegui perquè, amb les més àmplies facultats pugui signar els
documents públics i privats que siguin necessaris, amb les clàusules que consideri més adients, per donar
compliment a aquest acord.
Acord 52/2007, de 28 de novembre, pel qual s’acorda informar favorablement al Ple del Consell Social la
proposta que durant el període 2008-2010, el pressupost d’ingressos anual del Consell Social sols s’incrementi
per cobrir els augments del capítol primer en concepte de la major despesa per l’IPC, i, si escau, dels acords
que es prenguin amb els agents socials. Així, durant el període esmentat, no s’aplicarà cap increment al
pressupost d’ingressos que finança les despeses d’activitats i funcionament del Consell Social, pel que les
necessitats pressupostàries per dur a terme les activitats del Programa Universitat-Societat es cobriran a
compte del romanent acumulat del Consell Social. Finalitzat el pla en el 2010, es retornarà al procediment
habitual d’aplicar l’IPC de l’any a la totalitat del pressupost d’ingressos per al pressupost de l’any 2011 i
següents.
I.2.3. Comissió Societat-Universitat
Acord 13/2007, de 28 de novembre, pel qual s’acorda:
à

Atorgar a la directora del Laboratori de Comunicació Pública de la UAB un ajut econòmic d’import 8.200 €,
per al projecte “Periodistes i Mitjans de Comunicació a Catalunya. Espai Web per compartir coneixements” i
en concepte de les despeses de programació i disseny de l’espai Web, en el qual s’haurà de fer constar la
col·laboració del Consell Social juntament amb el seu logotip.

à

Atorgar a la coordinadora d’estudis de Relacions Laborals i de la llicenciatura de Ciències del Treball de la
Facultat de Dret un ajut econòmic d’import 3.400 €, per al projecte "Quinze anys de la Diplomatura de
Relacions Laborals a la UAB" i en concepte de les despeses de lloguer de la sala (600 euros), dels honoraris
dels conferenciants (1.800 euros) i la contractació d'un suport administratiu al projecte (1.000 euros). En el
material de difusió s’haurà de fer constar la col·laboració del Consell Social juntament amb el seu logotip.

_____________________________________________________
4

BOUAB Núm. 46

Novembre del 2007

à

Atorgar al Centre de Recerca per a l’Educació Científica i Matemàtica de la UAB (CRECIM) un ajut econòmic
d’import 3.500 euros, per al projecte "NEFREDUCA, Formació científica per alumnes hospitalitzats" i en
concepte de les despeses d'aparells i equips (1.450 euros) i a compte de les despeses de personal a
contractar per al desenvolupament del projecte (2.050 euros). En el material de difusió s’haurà de fer
constar la col·laboració del Consell Social juntament amb el seu logotip.

à

Atorgar al director del Centre d’Estudis del Patrimoni Arqueològic de la Prehistòria de la UAB un ajut
econòmic d’import 3.500 euros, per al projecte "L’escola adopta un monument" i en concepte de les
despeses de la pàgina Web, en la que, a l’igual que la resta de material de difusió, s’haurà de fer constar la
col·laboració del Consell Social juntament amb el seu logotip.

à

Atorgar al director del Programa de Cooperació Educativa Universitat-Empresa de la Facultat de Ciències
Econòmiques i Empresarials de la UAB un ajut econòmic d’import 5.500 euros, per al projecte "Beques
Universitat-Empresa" i a compte de l’import de les esmentades beques. En el material de difusió s’haurà de
fer constar la col·laboració del Consell Social juntament amb el seu logotip.

à

Atorgar a la Facultat de Ciències de la Comunicació de la UAB i a l'InCom-UAB un ajut econòmic d'import
6.350 euros per al projecte "Conferència Europea de Comunicació: Polítiques de Comunicació i Cultura a
Europa". L’ajut és en concepte de les despeses de la campanya de sensibilització amb mitjans de
comunicació i periodistes especialitzats i de les despeses de la pàgina web i difusió en línia. En el material
de difusió s’haurà de fer constar la col·laboració del Consell Social juntament amb el seu logotip.

1.3. Claustre
Acord 1/2007, de 21 de novembre, pel qual s'elegeix la senyora Maite Chordà Serrano com a representant
del PAS al Consell de Govern.
Acord 2/2007, de 21 de novembre, pel qual s'elegeixen els membres de la Comissió d'Anàlisi i Seguiment
de l'adaptació de la UAB a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) següents:
Personal acadèmic
Àngel Cebollada Frontera
Estudiants
Delfina Rossi Silvano
Antoni Lomas Anguita
Personal d'administració i serveis
Joaquim Bernabé Ródenas
Acord 3/2007, de 21 de novembre, pel qual s'aprova l'informe del rector sobre política general de la
Universitat.
Informe del rector sobre la política general de la Universitat
Sumari
I. Presentació
II. Pla director 2006-2009: accions i resultats de l’any 2007 i accions per a l’any 2008
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Visió
Eix de la formació
Eix de la recerca i de la transferència de coneixements
Eix de relació amb l’entorn i la societat
Eix de les persones
Eix dels recursos
Eix institucional i de l’organització interna

I. Presentació
Els Estatuts de la Universitat Autònoma estableixen que una de les competències del Claustre és “conèixer i
debatre les línies generals de la política de la Universitat. Amb aquesta finalitat, el rector presentarà un informe
anual que serà debatut i sotmès a votació pel Claustre en sessió plenària” (article 58, lletra g). Des de l’any
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2002, l’informe de gestió del rector i de l’Equip de Govern es concreta en la presentació d’un pla director que fa
explícits els objectius i les línies d’actuació que l’Equip de Govern es compromet a desenvolupar durant el
mandat i en el rendiment de comptes anual dels resultats de la seva actuació. Aquesta planificació estratègica
facilita la coherència de la política de govern, atès que del pla director es deriva el contracte programa amb la
Generalitat de Catalunya i els acords interns de planificació que s’estableixen amb les estructures bàsiques de
la Universitat.
En el Claustre que va tenir lloc el 28 de novembre de 2006 es va presentar el Pla director 2006-2009,
estructurat al voltant de sis eixos d’actuació. Els tres primers, de caràcter finalista, fan referència a les tres
grans funcions de la universitat: la formació, la recerca i la relació amb l’entorn i la societat. Els tres darrers
tenen un caràcter instrumental i constitueixen les eines mitjançant les quals s’han d’assolir els objectius
finalistes: les persones, els recursos i la dimensió institucional i d’organització interna. Cada eix és definit per
una missió, per unes línies estratègiques de llarg abast i per uns objectius pluriennals que es concreten en les
actuacions que es prioritzen cada any.
En el marc d’aquest pla director, l’informe que teniu a les mans inclou la presentació i la rendició de comptes de
les actuacions dutes a terme durant l’any 2007 i les que es prioritzen per a l’any 2008.
II. Pla director 2006-2009: accions i resultats de l’any 2007 i accions per a l’any 2008
Visió
La Universitat Autònoma de Barcelona és una universitat pública catalana de vocació internacional,
caracteritzada per una forta orientació cap a la investigació científica i per uns ensenyaments estretament
connectats a la recerca. Una universitat amb un gran sentit identitari, molt arrelada al seu campus principal, on
va néixer, i en la qual la convivència entre totes les persones de la comunitat és intensa i enriquidora. Una
universitat que, des dels orígens, té un marcat compromís social, que impregna totes les seves activitats.
1. Eix de la formació
Una universitat capdavantera a l’hora de confluir en les noves estructures i models de l’Europa del
coneixement, amb una oferta docent de qualitat, diversificada i multidisciplinària, flexible, ajustada a les
necessitats de la societat i dels estudiants, reconeguda per la qualitat del conjunt dels estudis i decididament
orientada a satisfer les demandes de formació de les persones en els diferents moments de la seva vida.
Línies estratègiques de llarg abast
A. Fer del procés de convergència en l’espai europeu d’educació superior una oportunitat per a transformar la
UAB en una universitat reconeguda internacionalment per l’excel·lència i l’abast dels seus estudis i de la
seva recerca.
B. Construir una oferta docent equilibrada i de qualitat, especialment potent en postgrau —que acollirà
aproximadament una tercera part de l’estudiantat—, adequant a les noves necessitats els campus i les
infraestructures docents, així com les condicions de treball i d’estudi del personal i dels estudiants.

Objectius pluriennals
1. Configurar una oferta —oficial i pròpia— d’estudis de grau i de postgrau de qualitat, diferenciada i
competitiva, flexible i amb l’estudiant al centre del sistema, que asseguri alhora el suport i el
reconeixement que el personal acadèmic i els centres necessiten durant el procés de disseny, implantació i,
en particular, durant la fase de transició entre el moment actual i l’any 2010.
2. Impulsar la formació continuada, en especial aquella que es pugui oferir amb la vinculació amb entitats de
l’Esfera UAB i de l’entorn empresarial i social.
3. Posar en marxa diversos mecanismes que assegurin la qualitat i facilitin els futurs processos d’acreditació.
4. Establir aliances estratègiques i iniciatives conjuntes amb universitats i centres d’educació superior, centres
d’ensenyament secundari i professional, autoritats administratives i educatives, així com institucions socials
i emprenedores, per tal d’impulsar l’oferta formativa de la Universitat.
5. Garantir que els estudiants puguin cursar l’oferta formativa a diferents ritmes i amb possibilitats de
mobilitat i, alhora, assegurar una bona inserció laboral i professional dels estudiants acabats de llicenciar.
6. Definir una política integral per a les escoles adscrites i vinculades.
7. Definir una línia d’actuació en relació amb els graduats de la Universitat.
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ACTUACIONS PREVISTES 2007

ACTUACIONS DUTES A TERME 2007

1.

Avaluació de l’experiència de les titulacions
en el Pla pilot d’adaptació a l’EEES.

2.

Extensió del Pla pilot al quart curs de les
llicenciatures integrades al Pla pilot.

3.

Redacció d’un document marc per
l’elaboració dels plans d’estudis de grau.

4.

Implementació del suplement al diploma dels
títols de màster.

5.

Creació d’un consell assessor dels estudis de
formació continuada.

6.

Creació d’un servei multimèdia de la
Universitat i articulació amb l’IDES i l’OAID.

7.

Reorganització de l’estructura de gestió de
l’oferta acadèmica de la UAB (grau, postgrau
i formació continuada).

a

S’ha analitzat el punt de partida de les titulacions
pilot, s’han identificat els canvis introduïts en els
diferents cursos d’aplicació, mitjançant la informació
extreta a partir de grups de discussió entre tots els
implicats (coordinació, professorat i estudiantat) i
d’enquestes. Del resultat d’aquest treball se n’ha
elaborat un informe.
Mitjançant sessions de treball conjuntes, s’ha
compartit l’experiència docent desenvolupada pel
professorat de 1r i 2n curs de titulacions pilot. En
altres sessions, s’han compartit les experiències
d’innovació portades a terme pels grups de millora de
la qualitat docent (grups MQD). Se n’han avaluat els
resultats amb l’objectiu d’afavorir la difusió dels que
es considerin més interessants i promoure’n l’aplicació
a d’altres estudis.
S’ha elaborat un programa d’actuacions de suport a la
innovació docent per als màsters oficials, aprofitant
l’experiència de les titulacions del Pla pilot.
S’ha elaborat un “decàleg” d’estratègies possibles per
a incentivar la implantació a totes les titulacions de
les metodologies docents desenvolupades pel
professorat de les titulacions en ECTS.
S’ha establert un “decàleg” d’alternatives d’avaluació
a partir dels diferents sistemes d’avaluació aplicats
pel professorat de titulacions pilot en ECTS.
S’han avaluat les millors pràctiques docents
desenvolupades en les titulacions pilot. S’editarà un
llibre monogràfic per titulació i es publicarà un CD per
difondre’n els resultats.
S’han recopilat els coneixements adquirits en
l’aplicació de l’experiència d’adaptació a l’EEES de tres
anys per a acabar de dibuixar el quart any de les
actuals llicenciatures i garantir a l’estudiantat la
continuïtat
de
l’aplicació
de
les
estratègies
d’aprenentatge dels tres anys anteriors.
S’ha elaborat una proposta de mapa de titulacions a
partir de les propostes dels deganats i les direccions.
El Consell de Govern aprova, el 7 de novembre, els
criteris per al disseny del mapa de titulacions de grau.
S’ha fet una proposta de criteris per al còmput de
l’activitat docent en el context dels nous estudis, la
qual s’ha presentat als deganats i les direccions.
S’ha implementat el suplement europeu a tots els
títols de la UAB (de grau i de postgrau) per als titulats
posteriors a l’any 2003.
Amb aquesta finalitat, s’ha creat una aplicació per a
l’emissió automàtica dels títols.
La creació d’un consell assessor dels estudis de
formació continuada s’ha posposat en espera dels
resultats de l’anàlisi de l’Escola de Postgrau.
S’ha elaborat un pla estratègic de reorganització dels
diferents serveis multimèdia de la UAB (Media Center
UAB), inserits en l’’àmbit de l’Oficina Autònoma
Interactiva Docent (OAID). El model s’ha presentat al
Consell de Govern, el 19 de juliol, i s’ha començat a
implementar el mes de setembre.
A nivell polític, la Comissió d’Afers Acadèmics s’ha
refundat,
absorbint
l’antiga
Comissió
d’Afers
Acadèmics, la Comissió de Doctorat i el Consell
Acadèmic de l’Escola de Postgrau. La Comissió es
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8.

Adequació de les aplicacions informàtiques
de gestió a les necessitats de l’EEES.

9.

Elaboració de plans sectorials per a la
transformació cap a l’EEES dels estudis de
les escoles adscrites i vinculades.

10. Increment de les actuacions quant al
coneixement, la participació i l’avaluació dels
estudiants en relació amb el procés de
convergència en l’EEES.

11. Difusió externa i discussió amb els agents
socials de l’Observatori de Graduats i de
l’Observatori de Doctors.
12. Disseny d’un instrument per a valorar el
grau de satisfacció dels estudiants acabats
de graduar.
13. Redacció del Pla estratègic d’atenció als
estudiants graduats de la UAB.

Novembre del 2007

ACTUACIONS DUTES A TERME 2007
reuneix en sessions plenàries i en sessions de les
subcomissions de grau i de postgrau.
A nivell tècnic, s’està completant l’anàlisi dels
processos clau i les propostes de millora de la gestió
de l’oferta acadèmica. Se n’han presentat les
conclusions finals.
L’adaptació de les aplicacions està subjecta al marc
normatiu. S’està fent un esforç per a adaptar les
aplicacions informàtiques als nous requeriments de
l’EEES i per a orientar-les cap a l’usuari. S’està
treballant amb SIGMA@, PDS (diferents tipologies
d’activitat docent del professor), CDS (introducció de
notes), DOA (pla docent), GERES (gestió d’espais) i
TCS (s’està implementant a l’Escola de Postgrau). Així
mateix, s’està treballant amb el DataWarehouse.
S’han generat i estan en funcionament les aplicacions
de preinscripció per als màsters.
S’han mantingut reunions de treball individuals, per
sectors i globals amb les escoles adscrites i vinculades
per a marcar el ritme i el calendari de la
transformació dels seus títols a l’EEES.
Paral·lelament, s’estan planificant les accions per a
adaptar les plantilles de professorat als requisits de la
LOU.
Publicació dels resultats d’un estudi qualitatiu sobre la
percepció dels estudiants de plans pilots quant al
procés d’avaluació.
Organització de taules rodones de discussió sobre
l’EEES en diferents centres de la UAB.
Constitució d’un focus grup d’estudiants sobre el
procés de Bolonya.
Enquesta de satisfacció dels estudiants de la primera
promoció dels plans pilot.
Segona edició de l’enquesta per a copsar el grau de
coneixement del procés de convergència en l’EEES
que hi ha en els campus de la UAB.
Tercera edició del curs “Disseny de plans d’estudis
amb ulls d’estudiant”.
Publicació dels resultats de l’Observatori de Graduats
(2000-2004).
Enquesta de satisfacció dels estudiants acabats de
graduar.
Estudi sobre les polítiques universitàries d’atenció als
graduats (alumni-alumnae) amb propostes d’actuació
que han de servir per a redactar el Pla estratègic.

Actuacions previstes per al 2008
1. Elaboració i aprovació del mapa dels estudis de grau i dels criteris de programació en el marc de l’EEES.
Inici del desplegament d’aquest mapa.
2. Aprovació del marc normatiu per a l’elaboració dels plans d’estudis amb l’establiment de criteris per a
dissenyar els últims cursos de grau de manera que facilitin el trànsit cap als estudis de màster i afavoreixin la
mobilitat interna dels estudiants i la integració dels bachelors europeus.
3. Suport al procés d’elaboració dels plans d’estudis: elaboració d’una guia i establiment de mecanismes d’ajut
a les facultats.
4. Establiment de criteris per a la transferència i reconeixement de crèdits ECTS amb l’objectiu d’afavorir la
mobilitat en l’espai europeu.
5. Continuació del procés d’adaptació dels màsters propis als requisits de l’EEES i configuració de l’oferta
unificada de postgrau de màsters propis i oficials.
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6. Reestructuració dels estudis de doctorat i configuració del mapa de doctorats per a adaptar-los a l’EEES i
per a incrementar la ràtio de programes amb menció de qualitat.
7. Extensió de les titulacions en pla pilot al quart curs. Certificació i acreditació dels títols propis dels plans
pilot.
8. Impuls, a través de l’Observatori de Graduats, dels contactes entre acadèmics i agents socials i laborals en
relació amb l’elaboració dels nous plans d’estudis.
9. Finalització del procés participatiu de diagnòstic i elaboració i aprovació del nou Pla de qualitat lingüística /
Pla de llengües.
2. Eix de la recerca i de la transferència de coneixements
Una universitat intensiva en recerca bàsica, compromesa en recerca estratègica per a la societat i estimuladora
de la recerca aplicada i de la transferència de coneixements. Una universitat que aposta pels joves
investigadors, que es val de les sinergies dels seus entorns científics i tecnològics i que vol ser un pol d’atracció
científica i empresarial.
Línies estratègiques de llarg abast
A. Fer de la UAB i de l’Esfera UAB un pol de recerca i de transferència de coneixements d’Europa, aprofitant-ne
el potencial i el nivell en recerca bàsica i la multidisciplinarietat dels nostres campus.
B. Facilitar al màxim la tasca de recerca i de transferència de coneixement del personal de la Universitat i de
l’Esfera UAB.
Objectius pluriennals
1. Establir, a partir dels resultats del II Fòrum de la Recerca, uns criteris generals que permetin disposar d’un
disseny integral de les actuacions de recerca de les diferents unitats de la Universitat (grups, departaments,
instituts, serveis).
2. Adaptar la política general de recerca de la Universitat i els seus instruments als nous reptes i necessitats, i
també buscar sempre la simplicitat dels tràmits, la millora del servei de suport al personal investigador i la
coresponsabilitat en la presa de decisions.
3. Constituir i reforçar el Parc de la Recerca i consolidar l’Esfera UAB.
4. Reforçar i millorar el funcionament dels serveis cientificotècnics i integrar-los, si escau, en el Parc de la
Recerca.
5. Impulsar i valorar l’impacte social de la recerca i afavorir l’activitat emprenedora.

ACTUACIONS PREVISTES 2007
1.

2.

Consideració de les conclusions del Fòrum per
a l’establiment de la política de recerca de la
UAB i per a l’edició del llibre de resultats del
Fòrum.
Millora de les eines d’avaluació de la recerca.

3.

Segona fase de l’elaboració del mapa de la
recerca.

4.

Reforç de l’estructura de suport a la recerca:
gestors de projectes i tècnics de suport a la
recerca.

ACTUACIONS DUTES A TERME 2007
S’ha redactat el llibre del Fòrum de la Recerca, el
qual es publicarà el primer trimestre del 2008.
S’ha desenvolupat l’aplicació informàtica TAIR de
gestió de la recerca, que està en fase d’implantació.
S’ha desplegat al campus el mòdul EINA, el qual
permet gestionar la part curricular de la recerca.
S’està treballant en la definició dels indicadors
d’avaluació de l’investigador, el grup de recerca i el
departament.
Juntament amb l’AGAUR, s’ha elaborat el programa
per a l’avaluació científica de la producció no
indexada a l’Institute for Scientific Information (ISI)
de les àrees d’humanitats i ciències socials.
S’ha presentat el mapa de la recerca a l’Equip de
Govern, a la Comissió d’Investigació i a la reunió de
l’Equip de Govern amb SGR del mes de novembre.
S’ha completat el procés de reestructuració de l’Àrea
d’Investigació i Desenvolupament, dividint-la en dos
àmbits: desenvolupament i valorització de la recerca
i gestió de la recerca.
Durant l’any 2007, s’hi han incorporat 3 gestors de
projectes. Actualment n’hi ha 6.
S’ha arribat a la xifra de 85 tècnics de suport a la
recerca, els quals donen suport a grups de recerca
consolidats.
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ACTUACIONS PREVISTES 2007
5.

Aprovació de la normativa de beques de la
UAB.

6.

Posada
en
marxa
del
programa
I3
d’intensificació de la recerca adreçat a joves
investigadors.

7.

Posada en marxa d’un programa d’ajuts per a
la
incorporació
d’investigadors
sèniors
(catedràtics d’universitat i ICREA).
Inici de les activitats del Parc de Recerca UAB.

8.
9.

Adscripció de l’activitat de recerca del
personal acadèmic a estructures de la
Universitat, del Parc de Recerca UAB o de
l’Esfera.

10. Elaboració d’un nou model de càlcul del cost
de la recerca que permeti la unificació del
tractament del cànon i de l’overhead.

11. Creació d’un suport específic per al lideratge
de projectes singulars.

Novembre del 2007

ACTUACIONS DUTES A TERME 2007
Acord 33/2007, de 19 de juliol, del Consell de
Govern pel qual s’aprova el Reglament de les beques
de personal investigador en formació de la UAB.
Acord 43/2006, de 29 de novembre, de la Comissió
d’Investigació pel qual s’acorda aprovar la
convocatòria per a la concessió d’ajuts a la
intensificació de joves investigadors en el marc del
programa I3.
Acord 2/2007, de 6 de març, de la Comissió
d’Investigació pel qual s’acorda aprovar la proposta
de resolució de la convocatòria I3 d’intensificació.
S’ha dissenyat el programa d’ajuts per a la
incorporació d’investigadors sèniors i se n’ha iniciat
l’execució pilot.
El mes de febrer es va signar l’acta notarial de
constitució del Parc de Recerca UAB., el qual s’ha
inaugurat el 19 d’octubre.
S’ha recollit informació sobre l’adscripció dels
investigadors a departaments i a instituts i s’han
establert contactes amb la Generalitat i altres
administracions per a consensuar una proposta.
Durant els mesos de juliol i octubre, s’han presentat
dues propostes a les direccions dels departaments i
d’instituts propis.
Es preveu presentar al Consell de Govern de
desembre el document d’adscripció de la recerca del
personal investigador a institucions amb personalitat
jurídica pròpia.
Al Consell de Govern del dia 1 de febrer de 2007 es
va presentar un estudi de la valoració dels costos de
la recerca. Els resultats obtinguts de la simulació
permetran disposar d’aquesta informació anualment
i prendre decisions pel que fa al tractament del
cànon i de l’overhead.
S’ha creat una àrea específica de suport a projectes
singulars, els quals reben ajut dels gestors de
projectes.

Actuacions previstes per al 2008
1. A partir de l’anàlisi del mapa de recerca, elaboració i aprovació d’una metodologia que permeti dur a terme
accions de finançament diferenciades en funció del nivell de competitivitat en recerca.
2. Desplegament d’un programa d’avaluació de la producció científica no indexada de les àrees d’humanitats i
ciències socials.
3. Elaboració de recursos en suport digital i paper per a orientar el personal investigador en els procediments i
les oportunitats de finançament relacionats amb la recerca.
4. Implementació de la consulta d’activitats via web per a la visualització de la producció científica a la UAB.
5. Elaboració d’un programa d’actuació per a impulsar la valoració de la recerca i la transferència de
coneixements. Creació de càtedres de transferència de tecnologia i coneixement.
6. Creació de càtedres d’investigació científica, de projecció internacional, en àmbits estratègics.
7. Implementació d’un complement econòmic per a recercadors d’excel·lència.
8. Modificació del cànon de convenis i implementació del retorn de l’overhead.
9. Definició de l’adscripció de la recerca del personal investigador de la UAB als instituts i centres de recerca
propis. Revisió del reglament marc dels instituts i centres de recerca propis per tal de potenciar-ne la
competitivitat.
10. Redefinició i estructuració dels serveis cientificotècnics. Establiment de criteris per a l’assignació de recursos
econòmics dels serveis cientificotècnics centralitzats.
11. Signatura d’un acord entre els diferents agents implicats per al desenvolupament del projecte de la Plana
del Castell.
12. Desplegament de les activitats del Parc de Recerca de la UAB.
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3. Eix de relació amb l’entorn i la societat
Una universitat catalana oberta a la societat i compromesa amb la ciutadania i el país. Una universitat que
ocupi un lloc destacat en l’espai universitari europeu i internacional.
Línies estratègiques de llarg abast
A. Cohesionar i estructurar la relació de la UAB amb la societat, per tal d’escoltar-ne les necessitats i els
reptes i potenciar-ne la participació en l’activitat universitària.
B. Assolir un lloc de referència a l’espai europeu i emfatitzar la dimensió internacional de la docència de grau i
de postgrau i de la recerca.
Objectius pluriennals
1. Consolidar i millorar la xarxa de contactes amb les administracions i entitats del món social, econòmic i
cultural, especialment amb les de les poblacions i àrees d’influència dels nostres campus.
2. Reforçar el compromís social de la Universitat i establir mecanismes d’assessorament, participació i treball
conjunt amb organitzacions socials. Donar prioritat a la immigració, la igualtat d’oportunitats, la
sostenibilitat i el creixement econòmic.
3. Establir, de mutu acord amb el Consell Social i amb les administracions, un Programa Universitat-Societat
que integri i consolidi les iniciatives que ja existeixen i que permeti programar-ne i realitzar-ne d’altres de
manera regular.
4. Establir una política d’internacionalització de la Universitat basada en quatre grans eixos (formació, recerca,
ofertes docents singulars i mobilitat) i en la creació d’instruments que possibilitin l’acollida i l’atenció de les
persones que vénen a la nostra universitat.
5. Reforçar la coordinació entre els diversos instruments i iniciatives de relació amb la societat que hi ha
actualment a la UAB i impulsar-ne de nous.
ACTUACIONS PREVISTES 2007
1.

Establiment
col·laboració
Barcelona.

2.

Signatura
del
conveni
general
de
col·laboració
amb
l’Ajuntament
de
Cerdanyola i inici del treball per a la
constitució d’una fundació encaminada al
desplegament de les activitats de recerca i
transferència de coneixement a la zona
conjunta formada per la Universitat, la
Plana del Castell i el Centre Direccional del
Vallès.
Inici de les actuacions del Programa
Universitat-Societat (dinars a la manera de
Tribuna Barcelona, jornada sobre migració i
universitat, Fòrum de Participació).

3.

d’un
amb

nou
la

conveni
Diputació

ACTUACIONS DUTES A TERME 2007
de
de

4.

Potenciació
de
les relacions
de
la
Universitat i les empreses pel que fa als
programes de cooperació educativa, les
pràctiques curriculars i les fires d’empreses.

5.

Elaboració de la memòria de responsabilitat
social de la Universitat.
Potenciació de les actuacions relacionades
amb el compromís social de la Universitat
pel que fa als programes Campus Ítaca,
Universitat i Immigració, sostenibilitat en
l’espai de Collserola, persones grans i
formació d’adults.

6.

S’ha acordat un nou marc de relacions amb la
Diputació de Barcelona i s’està perfilant la redacció de
l’acord.
S’ha negociat la cessió de les accions de Vila
Universitària.
El mes de juliol, el ple de l’Ajuntament de Cerdanyola
va aprovar per unanimitat el conveni general entre la
UAB i l’Ajuntament. Va ser aprovat també a l’Acord
38/2007, de 27 de setembre, del Consell de Govern i,
el mes d’octubre, al Consell Social.
El dimecres 17 d’abril es va iniciar el programa
d’activitats Universitat-Societat. S’han dut a terme 2
dinars i 2 fòrums. Els dies 19 i 20 de novembre ha
tingut lloc la Jornada sobre Immigració a Catalunya.
Organització d’un fòrum pilot d’ocupació a les escoles
universitàries de Sabadell.
Preparació del I Fòrum de l’Ocupació de la UAB.
Establiment d’un conveni de col·laboració amb la
Fundació Martí l’Humà de La Garriga (Vallès Oriental)
per a estrènyer els vincles de col·laboració quant a la
formació del teixit industrial, comercial i social des del
mateix territori.
Està en procés d’elaboració la memòria de
responsabilitat social de la Universitat.
Increment en dos grups de la participació d’estudiants i
centres de secundària en la IV edició del Campus Ítaca
2007.
S’han atorgat 12 beques en el marc del programa
Universitat i Immigració.
S’ha iniciat un projecte per a incrementar i adequar el
programa de persones grans i de formació d’adults als
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7.

Potenciació dels programes de relació amb
el professorat i l’estudiantat d’ensenyament
secundari.

8.

Definició d’àrees geogràfiques d’interès i
establiment de nous acords bilaterals amb
universitats i centres de recerca de prestigi.

9.

Foment de la mobilitat d’estudiants,
personal d’administració i serveis i personal
acadèmic amb la promoció de nous
programes d’intercanvi i amb l’augment de
la dotació econòmica de les beques per a
estudiants.

10. Establiment
d’una
estratègia
per
a
incrementar la presència de professorat
visitant estranger de prestigi reconegut.

11. Creació d’un consell acadèmic responsable
dels Studies Abroad.

Novembre del 2007

ACTUACIONS DUTES A TERME 2007
nous interessos i necessitats de les persones a les
quals es dirigeix. S’ha creat un grup de treball format
per persones de l’Institut de l’Envelliment i del camp
de la formació d’adults, amb representants dels
moviments de gent gran.
Increment de més del 100% de la participació
d’estudiants en els premis Argó 2007 als treballs de
recerca, i d’un 30% dels llocs de pràctiques per a
estudiants de batxillerat en departaments i instituts de
recerca de la UAB.
Disseny i posada en funcionament del Butlletí
d’Actualització, destinat al professorat de secundària.
Organització d’estades de professorat de secundària a
la UAB amb l’objectiu d’apropar-lo a les instal·lacions i
a l’activitat quotidiana dels departaments i centres de
recerca de la UAB.
Conveni amb l’Associació Sabadell-Universitat per a
programar de manera conjunta la Universitat d’Estiu
de la UAB i les activitats d’estiu de SabadellUniversitat.
S’han definit les àrees geogràfiques d’interès següents:
Mèxic, Xile, Argentina, EUA, Canadà, i el nord-est
asiàtic. S’han fet viatges i visites a diferents
universitats (s’han visitat 13 universitats xilenes, per
exemple), a partir dels quals s’estan establint acords.
S’han gairebé duplicat els acords bilaterals amb
universitats per a la mobilitat (de 54 acords a 99).
S’ha establert un acord entre les universitats públiques
catalanes i 5 universitats públiques del Rosselló per a
col·laborar en projectes estratègics i de recerca.
S’han aconseguit dotacions econòmiques de diverses
institucions bancàries i fundacions per a millorar la
mobilitat de l’estudiantat.
S’ha incrementat la mobilitat de l’estudiantat
mitjançant el programa propi de mobilitat a països
extracomunitaris. El curs 2006-2007 s’han desplaçat
99 estudiants, un 83% més que el curs anterior.
S’ha incrementat la mobilitat del personal acadèmic
(de 103 a 134 persones).
S’han convocat i resolt les convocatòries de l’AGAUR,
amb la intenció de fomentar la mobilitat del PAS.
Quatre persones del PAS de la UAB han participat en
un curs de l’EAIE sobre l’EEES i 6 han fet una estada
en una universitat estrangera.
S’ha firmat un conveni entre la UAB i l’Institut Ramon
Llull per a crear una escola de traductors a la UAB per
a la traducció d’obres catalanes a idiomes estrangers.
En la primera fase del programa, la UAB ha seleccionat
10 escriptors procedents de 5 nacionalitats diferents, 7
dels quals ja han fet la seva estada a la UAB.
Acord 8/2007, de 24 d’abril, de la Subcomissió de Grau
pel qual s’aprova el programa Study Abroad de la UAB.
El Consell Acadèmic responsable dels Studies Abroad
es va constituir el mes de maig. En les diferents
varietats dels Studies Abroad, la UAB ha rebut 723
estudiants, la qual cosa representa un increment de
més del 100%.

Actuacions previstes per al 2008
1. Ampliació de les àrees geogràfiques d’interès cap al Marroc, l’Índia i Argentina; increment de la
col·laboració amb universitats i empreses de la Xina.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

Novembre del 2007

Increment de les accions que facilitin la inserció en el món laboral dels estudiants tant a escala nacional
com internacional, en el nou marc de l’EEES: organització del I Fòrum de la UAB d’Ocupació, programa
Leonardo, extensió del programa Erasmus a les pràctiques, etc.
Elaboració d’un programa i inici d’activitats informatives i d’acollida, que facilitin i reforcin la presència dels
adults i de la gent gran a la universitat, i de la universitat en els espais propis dels adults i de la gent gran.
Desplegament de les actuacions previstes en el Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Cerdanyola:
comissions, estudis, creació d’una fundació, cerca de recursos, etc.
Impuls del projecte B-30, a través de l’Associació d’Amics de la UAB, en el marc de les actuacions del
Programa Universitat-Societat.
Edició de la memòria de responsabilitat social de la UAB.
Creació d’un fòrum sobre la sostenibilitat de Collserola, amb la implicació d’ajuntaments, entitats socials,
organitzacions mediambientalistes i altres actors de l’àrea.

4. Eix de les persones
Una universitat que creu en el potencial humà dels seus col·lectius i que fomenta el creixement personal de tots
els seus membres; una universitat que actua en funció de les persones que la constitueixen i amb una oferta de
serveis que fan el campus més habitable i sostenible.
Línies estratègiques de llarg abast
A. Afavorir el creixement professional i personal dels membres de la comunitat universitària amb el suport de
tots els col·lectius.
B. Fer de la UAB, i dels seus campus, un bon lloc per a estudiar, ensenyar, investigar, treballar, viure i
conviure.
Objectius pluriennals
1. Incrementar i millorar les condicions, els incentius i l’oferta d’activitats per a facilitar el treball i l’estada dels
membres de la comunitat al campus.
2. Promoure la millora professional dels membres de la comunitat.
3. Millorar la salut i la seguretat laboral, reforçar les polítiques de conciliació de la vida personal, laboral i
familiar i establir mesures per a reduir la precarietat laboral del personal acadèmic i del personal
d’administració i serveis.
4. Reforçar, fer visible i estendre, dins i fora dels campus, l’oferta cultural, esportiva i associativa de la UAB.
5. Treballar per a maximitzar l’accessibilitat de tots els membres de la comunitat universitària i d’altres
usuaris al campus de Bellaterra; prioritzar els mitjans de transport més sostenibles, segurs, eficients i
equitatius com a via imprescindible per a assolir els objectius precedents d’integració i millora de la qualitat
de vida personal, del treball i de l’estudi.
6. Elaborar i aprovar un pla de política de personal acadèmic.

ACTUACIONS PREVISTES 2007
1.

Aprovació d’un model de dedicació
acadèmica individual del professorat que
reculli l’activitat docent, de recerca i de
gestió.

2.

Disseny de l’estructura de la carrera
acadèmica del professorat.

ACTUACIONS DUTES A TERME 2007
La Comissió de Personal Acadèmic ha aprovat la
proposta del model de dedicació acadèmica individual
del professorat que recull l’activitat docent, de recerca i
de gestió, la qual s’ha fet arribar a tot el professorat
durant el mes de novembre mitjançant la intranet.
Paral·lelament, s’ha estudiat el protocol de generació
automàtica d’informació sobre aquesta activitat i s’ha
definit el circuit per a la gestió de les incidències.
Acord 57/2006, de 20 de desembre, del Consell de
Govern pel qual s’aproven les línies generals de la nova
carrera acadèmica de la UAB.
Acord 1/2007, d’1 de febrer, del Consell de Govern pel
qual s’aproven les primeres línies d’actuació en relació
amb la nova carrera acadèmica a la UAB.
S’han convocat 113 beques de personal investigador en
formació (PIF), les quals s’han resolt el mes de juliol.
Acord 37/2007, de 27 de setembre, del Consell de
Govern pel qual s’aprova la convocatòria del Programa
de beques postdoctorals de la UAB 2007-2008 (12
beques).
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ACTUACIONS PREVISTES 2007

ACTUACIONS DUTES A TERME 2007

3.

Enfortiment dels vincles dels ICREA i
Ramon y Cajal amb la Universitat.

4.

Revisió i millora de l’avaluació
l’activitat docent del professorat.

5.

Disseny del model d’assignació del
personal d’administració i serveis a
gestions
acadèmiques,
gestions
econòmiques, SLiPI, SID, departaments,
biblioteques,
instituts
i
serveis
cientificotècnics,
amb
criteris
quantitatius i qualitatius.
Revisió dels perfils i elaboració d’una
nova
plantilla
de
personal
d’administració i serveis.
Aplicació del model d’assignació del
personal d’administració i serveis a
departaments.

6.
7.

8.

de

Elaboració i aprovació d’uns criteris i
d’una normativa del nou tractament de
càrrecs acadèmics de direcció i de
gestió.

9.

Redisseny de la política de sabàtics,
lligada a la carrera acadèmica del
professorat i al nou tractament de les
compensacions
per
als
càrrecs
acadèmics de direcció i de gestió.
10. Elaboració d’un pla estratègic per a la
formació del personal de la UAB.

11. Redacció de l’Estatut del becari o becària
de col·laboració.
12. Consolidació de la Unitat d’Atenció
Psicopedagògica (UAP) als estudiants.

13. Ampliació dels serveis
esportius d’ús lliure.

culturals

i

S’han desenvolupat els mecanismes per a facilitar els
canals d’estabilització del personal investigador en els
departaments.
S’ha elaborat un manual d’avaluació de l’activitat docent
del professorat, seguint les indicacions de l’AQU. Ha
estat aprovat als acords 1/2007 i 2/2007, de 29 de
març, de la Comissió de Qualitat i Avaluació i pel Consell
de Govern el dia 7 de novembre.
S’ha fet el disseny del model d’assignació del personal
d’administració i serveis a gestions acadèmiques,
gestions econòmiques, SLiPI, SID i departaments. Està
en fase de validació i negociació.
Es preveu tenir finalitzada tota la plantilla al final de
l’any.
S’han revisat els perfils i s’ha elaborat una nova plantilla
de personal d’administració i serveis, en fase de
validació i negociació.
Acord 2/2007, d’1 de febrer, del Consell de Govern pel
qual s’aprova la proposta del model d’assignació de
personal i d’administració i serveis als departaments.
Durant el mes de juliol se n’han validat les dades i,
durant els mesos de setembre i octubre, s’han aplicat
les primeres dotacions.
S’han elaborat diferents simulacions per a un nou
tractament de càrrecs acadèmics de direcció i de gestió i
se n’ha presentat una proposta als deganats i
direccions. Està en procés d’elaboració i d’aprovació una
normativa que adeqüi els criteris de càrrecs acadèmics
als de la Generalitat de Catalunya.
S’ha elaborat una proposta de programa de sabàtics de
10 anys, la qual s’ha discutit en diferents àmbits. Se
n’ha informat al Consell de Govern del 7 de novembre i
se’n preveu l’aprovació al Consell de Govern del 21 de
desembre.
S’ha dut a terme la primera fase del pla estratègic
(inventariar i analitzar l’oferta formativa de la UAB) i
s’està treballant en la segona fase (elaborar propostes
de reordenació de l’oferta i de millora de la gestió i de la
comunicació). Està en fase final la programació de
l’oferta en ofimàtica per a tots els col·lectius.
Inici de l’elaboració del reglament del becari o becària
de col·laboració amb el col·lectiu d’estudiants implicats.
Increment dels casos de seguiment psicopedagògic a
estudiants de la UAB.
Establiment de canals de coordinació periòdica entre la
UAP i els altres serveis de la UAB que s’ocupen de
l’atenció psicològica i mèdica dels estudiants (SAS i
PIUNE).
Organització del IV Encuentro de Servicios Psicológicos
y Psicopedagógicos Universitarios d’abast estatal.
Augment de la programació cultural de la UAB dins i
fora del campus (155 produccions amb més de 18.000
participants).
Convocatòria i adjudicació del II Premi Roman Gubern
de Cinema Assaig de la UAB.
Publicació del llibre 10 anys de l’Aula de Dansa, com a
cloenda dels actes de celebració del 10è aniversari de
l’Aula.
Ampliació de la col·laboració d’entitats externes en les
activitats culturals de la UAB (CaixaForum, Orquestra

_____________________________________________________
14

BOUAB Núm. 46

Novembre del 2007

ACTUACIONS PREVISTES 2007

ACTUACIONS DUTES A TERME 2007
Simfònica del Vallès, MACBA i Gran Teatre del Liceu).
Increment de la difusió externa de les activitats de les
diferents aules artístiques.
Instal·lació de diversos elements esportius d’ús lliure al
campus de Bellaterra.

14. Redacció d’un document estratègic sobre
els serveis no acadèmics de la UAB a
l’estudiantat.
15. Desenvolupament de les actuacions
2007 del Primer pla d’acció per a la
igualtat entre dones i homes a la
Universitat Autònoma de Barcelona,
bienni 2006-2007.

16. Desenvolupament de les actuacions
2007 del Pla estratègic d’accessibilitat
de la UAB.

17. Desenvolupament
d’un
programa
d’actuacions de prevenció de riscos
dirigit a centres i departaments.
18. Elaboració del
lingüística.

nou

Pla

de

qualitat

Elaboració i aprovació del document Pla estratègic dels
serveis als estudiants de la UAB 2006-2010.
S’han dut a terme les accions previstes per al 2007 en
el Primer pla d’acció per a la igualtat (bienni 2006-07).
Acord 26/2007, de 7 de juny, del Consell de Govern pel
qual s’aprova la proposta d’ampliació de les funcions de
l’Observatori per a la Igualtat, el camp d’actuació del
qual
s’orientarà
preferentment
als
col·lectius
desafavorits per raó de sexe, discapacitat, immigració i
situació econòmica i social.
S’ha creat la Unitat de Gestió de la Mobilitat.
Paral·lelament, s’han començat a desenvolupar les
actuacions previstes al Pla estratègic d’accessibilitat de
la UAB. Les accions més remarcables fan referència a la
potenciació del transport col·lectiu, l’accessibilitat
universal al campus de Bellaterra, el foment d’un ús
més racional del vehicle privat i les accions per a
conscienciar la comunitat respecte de l’accessibilitat.
El 19 de juny es va constituir la Taula de la Mobilitat
com a ens participatiu, composta per l’Autoritat
Territorial de la Mobilitat (ATM), el Departament de
Política Territorial d’Obres Públiques de la Generalitat i
la UAB.
S’ha elaborat el programa d’actuacions de prevenció de
riscos dirigit a centres i departaments i s’està
desenvolupant.
S’ha començat a implementar una acció formativa
general plurianual.
S’han dissenyat i validat dos qüestionaris de consulta:
un de més genèric, adreçat a tota la comunitat
universitària, i un altre, més específic, adreçat a experts
i agents implicats en el Pla de llengües. S’han recollit les
dades d’ambdós qüestionaris.
S’ha creat el fòrum virtual obert a tota la comunitat
universitària i als experts i agents implicats en el Pla de
llengües.
Ha tingut lloc una jornada de presentació i debat del Pla
de llengües.
El Pla estratègic de llengües estarà enllestit al final de
l’any.

Altres actuacions:

Acord 6/2007, de 19 de gener, del Consell de Govern pel qual s’acorda la modificació del Reglament per a
la provisió de places del personal docent i investigador, essencialment en allò que fa referència a la
composició dels tribunals i a l’equilibri entre homes i dones.

Acord 13/2007, de 7 de març, del Consell de Govern pel qual s’acorda crear la Comissió d’Empara del
personal docent investigador, per a vehicular les incidències de les assignacions docents individuals en els
departaments.

Acord 17/2007, de 25 d’abril, del Consell de Govern pel qual s’acorda aprovar el model de distribució dels
punts de gestió dels trams autonòmics.

Renovació i unificació del web d’Estudiants i de Cultura.

Increment, millora i difusió del fons artístic de la UAB: adquisició i instal·lació de l’escultura L’enclavament
de Bellaterra, de Perejaume, en el campus de Bellaterra; restauració i instal·lació de l’obra El corn sonor, a
l’entrada nord de la Facultat de Filosofia i Lletres, i cessió d’una pintura als fons de la UAB.

Elaboració d’una guia per al nou professorat de la UAB.
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Organització de sessions de benvinguda per al professorat lector i per al personal investigador en formació
(PIF).

Actuacions previstes per al 2008
1. Consolidació del model de carrera acadèmica, amb una atenció especial a l’establiment d’acords amb
universitats i centres d’excel·lència per a fer estades postdoctorals.
2. Impulsar la creació d’una unitat d’orientació professional que ajudi els nostres doctors en la seva
incorporació en el món empresarial.
3. Elaboració i aprovació d’un nou reglament de professorat d’acord amb la nova legislació i amb el model de
carrera acadèmica.
4. Regularització de la situació del professorat ajudant i del professorat associat inadequat.
5. Elaboració d’un programa de promoció a places de catedràtic d’universitat per a professors acreditats.
6. Canvi dels criteris per al tractament dels càrrecs acadèmics, en coherència amb el model establert per la
Generalitat per als trams de gestió.
7. Redacció i aprovació del Reglament dels ajuts de col·laboració per a estudiants.
8. Ampliació del programa d’assessorament a estudiants estrangers i no estrangers.
9. Impuls del programa cultural de la UAB a través de la creació dels programes Artista Resident i Xarxa
d’Aules de Poesia, i de l’increment del fons artístic (cessió d’obra del MACBA), de la seva reubicació i de la
seva difusió a través d’un catàleg imprès i/o en línia.
10. Adequació de nous espais del campus que facilitin l’estada dels estudiants a la universitat: obertura dels
espais interiors dels edificis B i C, ampliació de l’horari d’obertura de la Sala de Revistes d’Humanitats,
instal·lació d’elements esportius d’ús lliure, creació de places d’estudi dins i fora de les biblioteques.
11. Elaboració del Segon pla d’acció per a la igualtat entre les dones i els homes per al bienni 2008-2009.
12. Inici de les activitats de l’Observatori de la Igualtat, amb especial incidència en l’àmbit de les persones
discapacitades.
13. Difusió i desenvolupament del Pla per a la formació del personal de la UAB (PAS i PDI).
14. Elaboració i implementació d’un pla per a afavorir l’aprenentatge de l’anglès (PAS).
15. Desenvolupament de la carrera professional del PAS.
16. Disseny d’un títol de grau per afavorir la promoció del PAS.
17. Disseny d’un model de plantilles i execució de les seves fases.
18. Elaboració, aprovació i desenvolupament del Pla de transport i de mobilitat.
19. Establiment de les condicions per a integrar la prevenció en el lloc de treball.
20. Implantació del Pla pilot d’atenció als estudiants graduats de la UAB.
5. Eix dels recursos
Una universitat responsable en l’ús dels recursos públics i privats que administra, eficient en la gestió, activa en
la captació, transparent en la rendició de comptes a la societat. Una universitat equitativa en la distribució
interna dels recursos i que promou la coresponsabilitat i la capacitat de decisió de les estructures bàsiques en la
generació i el consum d’aquests.
Línies estratègiques de llarg abast
A. Fomentar la coresponsabilitat de les diferents estructures bàsiques en la generació i gestió dels recursos.
B. Millorar l’eficiència en la gestió dels recursos.
Objectius pluriennals
1. Fer que la UAB tingui un paper rellevant en el debat del finançament públic de les universitats catalanes,
per tal d’assolir els estàndards adients de suficiència financera.
2. Cercar mecanismes de diversificació de les fonts d’ingressos per a enfortir al màxim l’autonomia i fer front a
les demandes financeres existents per als projectes i la visió de la Universitat.
3. Elaborar, executar i fer el seguiment d’un un pla d’inversions propi que inclogui el Pla pluriennal
d’inversions universitàries 2007-2012, així com altres plans d’inversions.
4. Coresponsabilitzar les diferents estructures en la captació i la gestió dels recursos d’acord amb els objectius
de la institució.
5. Ser àgils i eficients en la gestió dels recursos i establir mecanismes per a evitar les desviacions en el
pressupost de despeses.
ACTUACIONS PREVISTES 2007
1.

Elaboració d’un nou contracte programa
entre la Universitat i la Generalitat de
Catalunya.

ACTUACIONS DUTES A TERME 2007
La conjuntura política de la Generalitat de Catalunya no
fa preveure que, de moment, es pugui iniciar el procés
d’elaboració d’un nou contracte programa.
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ACTUACIONS PREVISTES 2007
2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

Elaboració d’un pla d’inversions que
incorpori com a objectius prioritaris
l’adequació d’infraestructures docents i
de suport a la docència, la reparació i
conservació d’edificis i instal·lacions i
l’ordenació, adequació i millora dels
espais
per
a
recerca
i
serveis
cientificotècnics.
Elaboració d’un pla d’inversions per a
adaptar les aules a les necessitats
docents
de
l’EEES
i
elaboració,
conjuntament amb els equips de direcció,
d’un pla propi d’inversions.
Aprovació del document sobre els criteris
per a l’assignació o la redistribució
d’espais i desenvolupament del model de
gestió.

Redacció del protocol per a elaborar una
memòria econòmica quan es vulgui
iniciar una actuació nova o un projecte
nou.
Revisió de tota la comptabilitat analítica
per a adaptar-la a les diferents activitats
que desenvolupa la Universitat.
Revisió, adaptació i modificació, si escau,
dels
models
de
distribució
dels
pressupostos descentralitzats.
Establiment dels criteris per a assignar
recursos econòmics per als instituts
propis
i
serveis
cientificotècnics
centralitzats.

Novembre del 2007

ACTUACIONS DUTES A TERME 2007
El mes de juliol, la Generalitat de Catalunya va aprovar la
proposta definitiva al Pla d’inversions universitàries 20072013. S’ha elaborat el Pla d’inversions de la UAB i s’ha
consensuat amb les facultats i les escoles. S’ha aprovat
per acord del Consell de Govern del 7 de novembre.
En el Pla d’inversions de la UAB 2007-2013 s’ha prioritzat
l’adaptació dels espais docents als requeriments de les
noves formes de treball de l’EEES. Per tal d’actuar de
manera ordenada i coherent es treballa amb diverses
facultats per a elaborar-lo.
S’ha fet una primera presentació de les línies generals del
model de gestió d’espais a la Comissió d’Economia i
Organització, als deganats i direccions i al Consell de
Govern.
Per tal de fer projeccions de l’impacte que pot tenir el
model ha calgut, en primer lloc, actualitzar els plànols i
els usos dels espais per a cada facultat, escola i
departament. Així mateix, s’ha fet un inventari exhaustiu
per a cada un dels espais docents. Això ha implicat el
disseny d’un protocol per a les noves adquisicions. Tots
aquests aspectes quedaran gestionats mitjançant una
nova aplicació informàtica, GERES.
Paral·lelament, caldrà aprovar i recollir informació
respecte a l’adscripció del personal investigador a
departaments i a instituts.
S’està redactant el protocol per a elaborar una memòria
econòmica quan es vulgui iniciar una actuació nova o
projecte nou. Està previst que estigui acabat al final de
l’any.
S’ha revisat la comptabilitat analítica per tal d’orientar-la
cap a la determinació dels costos de les diferents
activitats de la UAB. Per primera vegada, s’hi ha tingut
en compte, de manera diferenciada, la recerca.
S’està treballant en una proposta per a les diferents
estructures bàsiques.
En el marc dels AIP s’ha modificat el sistema d’assignació
del pressupost de funcionament als instituts. S’està
treballant en una proposta per a l’assignació de recursos
als serveis cientificotècnics basada en el nivell d’activitat.

Altres actuacions:
•
Adaptació dels ajuts socials a les noves figures contractuals i als termes dels diferents convenis col·lectius
del personal.
•
Elaboració i presentació al Consell Social d’un pla d’equilibri financer

Actuacions previstes per al 2008
1. Elaboració d’un nou contracte programa entre la UAB i la Generalitat de Catalunya i establiment dels
mecanismes interns per a assegurar l’assoliment dels objectius.
2. Assoliment de l’equilibri pressupostari.
3. Establiment del model de distribució de recursos a les diferents estructures descentralitzades en el nou
marc d’organització dels estudis i de definició dels serveis.
4. Implicació dels membres de la comunitat universitària, en particular, de l’estudiantat, en el coneixement
dels costos de la institució.
5. Firma dels acords interns de planificació amb facultats, departaments, instituts i centres de recerca.
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6. Eix institucional i de l’organització interna
Una universitat que, a partir de la seva tradició democràtica i participativa, adapti els seus principis, valors i
objectius al context social. Una universitat amb una estructura i una organització flexibles, que ofereixi un
suport eficaç a les estructures i a la comunitat universitàries i que fomenti la coresponsabilitat dels seus
membres.
Línies estratègiques de llarg abast
A. Planificar l’activitat universitària en funció de la docència i de la recerca, i ampliar els recursos i l’autonomia
de les estructures bàsiques per tal d’apropar la institució als diversos usuaris.
B. Intensificar les relacions institucionals, la comunicació, la coordinació i la participació de les diferents
estructures i persones de la comunitat universitària.
Objectius pluriennals
1. Establir el model d’estructuració dels campus i estructures bàsiques de la UAB, fixar-ne les fases i iniciar el
procés d’implementació del nou model.
2. Millorar les infraestructures transversals, en particular en el terreny de les tecnologies de la informació i la
comunicació (TIC), així com les bases de dades, les aplicacions, els procediments i les estructures per a
facilitar la implementació de l’administració oberta.
3. Adequar al nou model d’universitat el cos jurídic, normatiu i procedimental de la nostra universitat.
4. Afavorir la participació de l’estudiantat en l’activitat institucional.
5. Adaptar les estructures de suport al govern i de gestió al conjunt de línies estratègiques, objectius i
actuacions del Pla director.

ACTUACIONS PREVISTES 2007
1.

Avaluació de la primera fase del Portal
UAB i definició de la segona.

2.

Actuacions en comunicació interna:
aprovació i difusió del nou llibre d’estil
i establiment de nous protocols de
comunicació interna i de difusió
mitjançant la intranet.
Disseny d’un nou procés de gestió dels
processos acadèmics orientat a la
prestació d’un servei més eficient, àgil
i flexible per a tota la comunitat
universitària i adaptat a les demandes
que origini la nova organització dels
estudis universitaris.
Elaboració i desenvolupament d’un pla
estratègic de l’Escola Gespa.

3.

4.
5.

Desenvolupament
del
document
aprovat pel Consell de Govern sobre
estructuració del campus de Sabadell.

6.

Consolidació
de
l’International
Welcome Point, punt d’atenció i
acollida a estudiantat, professorat i
personal d’administració i serveis
procedents d’altres països.

7.

Elaboració del Pla estratègic pluriennal
del projecte e-Universitat i inici de les
actuacions.

ACTUACIONS DUTES A TERME 2007
S’ha definit la segona fase del Portal UAB i ha estat
aprovada per la Comissió de Relacions Institucionals i de
Comunicació.
L’avaluació de la primera fase està programada i s’ha
consensuat una enquesta a usuaris sobre l’avaluació.
S’ha canviat la plataforma tecnològica, la versió del
programari i el maquinari.
S’han establert els nous protocols de comunicació interna
mitjançant una normativa.
S’està avaluant la nova versió de la intranet, valorant-ne la
usabilitat.
S’han constituït 7 grups de treball per a analitzar els
procediments i circuits de les gestions acadèmiques i
detectar punts de millora. Les conclusions de la fase de
diagnòstic es van presentar el mes de juliol. Al final de l’any
es tindrà el calendari d’implantació de les propostes de
millora.
A partir d’un estudi diagnòstic, el Patronat i la direcció de
l’Escola Gespa han treballat conjuntament per a millorar i
resoldre els punts febles detectats en la diagnosi.
Durant l’any s’ha concretat l’oferta d’estudis que es durà a
terme al campus de Sabadell en el marc de les normatives
estatals, la qual cosa modifica, en part, el document
aprovat pel Consell de Govern i permet treballar en el
procés de fusió.
L’International Welcome Point s’ha consolidat. S’atenen les
persones procedents d’altres països i comunitats abans
d’arribar, en l’acollida i durant l’estada. Durant el curs
2006-2007 s’han atès 1.962 persones i s’han tramitat 400
expedients.
S’ha elaborat i unificat la informació de la UAB per als PIF.
S’ha nomenat el delegat del rector per a l’Oficina
Autònoma Interactiva Docent i l’e-Universitat.
Acord 20/2007, de 25 d’abril, del Consell de Govern pel qual
s’accepta la proposta de creació de la Comissió e-
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ACTUACIONS DUTES A TERME 2007
Universitat, encarregada d’aprofundir en els aspectes
estratègics i fer-ne el seguiment.
S’ha fet la reestructuració dels serveis multimèdia i s’ha
creat el Media Center.
S’ha començat el treball d’elaboració del Pla estratègic.

8.
9.

Segona fase de l’aplicació de la
normativa derivada de la Llei de
protecció de dades a la UAB.
Increment de la participació de
l’estudiantat en les comissions del
Consell de Govern.

S’han fet accions en el Portal UAB per a vetllar per la
protecció de dades a la UAB.
A través del Programa Suport a la Participació, l’objectiu
bàsic del qual és fomentar la participació en els òrgans de
participació
(assemblees)
i
representació
(consell
d’estudiants, junta de facultat, comissions de treball,
claustre i comissions delegades):
•
S’han dissenyat i aplicat actuacions informatives sobre
els canals de participació de l’estudiantat en els òrgans
de govern de la UAB. Es van dur a terme actuacions
específiques per a l’estudiantat de nou accés (setembre)
i per a la resta d’estudiantat amb vista a les eleccions
de representants claustrals del mes de novembre de
2007.
•
S’ha incrementat notablement la participació de
l’estudiantat en el Consell de Govern i en totes les
comissions delegades, de manera que actualment tots
els llocs de representativitat que els corresponen estan
ocupats.

Actuacions previstes per al 2008
1. Redimensió del servei d’inserció laboral i d’ocupació Treball Campus, en funció del nou EEES.
2. Estructuració del campus de Sabadell i fusió de les escoles i facultat implicades.
3. Constitució de la Comissió e-Universitat i aprovació del Pla estratègic pluriennal. Millora de l’extranet i
foment de la intranet per a tota la comunitat.
4. Redacció del Llibre d’Estil de la UAB i elaboració de nous protocols i circuits de comunicació interna.
5. Adequació i millora dels processos interns de gestió de la recerca i de relació amb altres àmbits de la UAB.
6. Creació d’una base única de dades de les beques de grau i de postgrau destinades a l’estudiantat.
7. Integració del principi de sostenibilitat a totes les actuacions dels campus de la Universitat i
desenvolupament de les accions 2008 del Pla d’acció local per a la sostenibilitat de la UAB.
Acord 4/2007, de 21 de novembre, pel qual s'aprova el posicionament institucional de la UAB davant les
declaracions del Dr. James D. Watson, que tot seguit es transcriu:
1. El Claustre de la UAB condemna públicament les declaracions racistes efectuades pel Dr. James D.
Watson el passat 14 d’octubre al diari “The Sunday Times”.
2. El Claustre de la UAB considera que la ciència mai ha d’anar desvinculada de l’ètica. Quan ciència i ètica
es desvinculen, es deixa la porta oberta a la violació dels drets humans més elementals, tal i com la història
universal del passat segle posa de manifest en nombrosos i dissortats casos.
3. El Claustre de la UAB considera que els prejudicis i idees racistes expressades pel Dr. Watson no tenen
cap fonament científic i que poden ésser utilitzades en detriment d'una part important de la humanitat, per
la qual cosa les considera perilloses i indignes.
4. El Claustre de la UAB demana a la resta d’òrgans de govern generals de la universitat que emprenguin
les accions oportunes per cancel·lar i/o evitar l’organització d’actes científics en els quals el Dr. James D.
Watson hi sigui persona convidada, així com per crear un protocol de resposta davant declaracions
públiques contràries als principis i els valors dels drets humans efectuades per membres i/o institucions de
la nostra comunitat universitària.
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I.4. Consell de Govern
Acord 46/2007, de 7 de novembre, pel qual s'acorda aprovar el Pla d'inversions universitàries 2007-2013,
que tot seguit es transcriu, i elevar-lo al Consell Social.
Pla d'inversions universitàries 2007-2013
1. EL PLA D’INVERSIONS UNIVERSITÀRIES 2007-2013 DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
1.1. INTRODUCCIÓ
L’article 120 de la Llei d’universitats de Catalunya (LUC) de febrer de 2003 regula el Pla d’inversions
universitàries (PIU) i el considera un “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.
El PIU té caràcter pluriennal i ha de ser aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya. Ha de tenir en
compte l’aplicació de criteris de sostenibilitat i de mesures que facilitin la mobilitat de les persones amb
discapacitats”.
L’any 1986 la Generalitat de Catalunya va assumir els traspassos de serveis en matèria d’ensenyament
universitari, que aleshores implicava només tres universitats. Amb posterioritat al 1990, el Govern de la
Generalitat ha creat quatre universitats més, les territorials i la UPF.
Els fons destinats a inversions que, des d’aleshores, s’han posat a l’abast de les universitats fan un total de
1.878,5 milions d’euros (xifra que representa 2.850 milions d’euros de 2007, aproximadament).
Taula 1. Fons destinats per la Generalitat de Catalunya a inversions universitàries

Període

Total destinat a inversions
(M € corrents )

1986-1994

Mitjana anual del període (M €)
Euros corrents

Euros constants (*)
Base 2007

481

53,44

91,94

1995-2000

360,5

60,08

88,14

2001-2006

402

67,00

82,27

2007-2013

635

90,71

90,71

TOTAL

1.878,5

67,09

84,44

(*) Considerant l’IPC de Catalunya.
Font: DIUE.

Tal com afirma el Departament d’Innovació, Universitats i Empresa1 (DIUE), “ha calgut aquest esforç per tal de
fer front a les mancances del sistema traspassat i per poder dur a terme el procés d’endegament i de
consolidació de les universitats públiques creades després de l’any 1990, la qual cosa va requerir unes
aportacions econòmiques molt importants, destinades a finançar els espais i la creació o millora de les
infraestructures de caràcter universitari ateses les necessitats urgents d’expansió que va imposar el fort
increment de la demanda d’estudis universitaris”.
No va ser fins al PIU 2001-2006 que es van incrementar les partides pressupostàries destinades a la
rehabilitació, la reposició i el manteniment dels edificis, les instal·lacions i els equipaments de les universitats
púbiques catalanes, aspecte que no havia pogut ser tractat prou profundament en plans d’inversions anteriors,
ateses les necessitats de creixement.
1.2. EL PLA D’INVERSIONS UNIVERSITÀRIES 2001-2006
El PIU 2001-2006 del sistema universitari públic català va ser de 402 milions d’euros (uns 495 milions d’euros
de 2007) i, tot i que una bona part d’aquests es va destinar a l’acabament d’obres i a noves actuacions, s’hi va
incloure una partida específica per a TIC i s’hi potenciava preferentment la reposició i el manteniment en front
de l’obra nova. Tot i així, la superfície dedicada a la docència en el conjunt de les universitats durant aquest
període ha crescut un 17,64%, és a dir, 230.822 m2.

1

Departament d’Innovació, Universitats i Empresa. Generalitat de Catalunya: Pla d’inversions universitàries 2007-2013.
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Taula 2. Resum dels objectiu i programes del PIU 2001-2006
Objectiu

Descripció

Import (M €)
106,26

% s/ total
26,4%

Objectiu 1
Programa 1.1
Programa 1.2

Reposició, conservació i petites obres
Reposició, manteniment i petites obres
Adaptació a les TIC

92,05
14,21

22,9%
3,5%

Objectiu 2
Programa 2.1
Programa 2.2

Acabaments, noves actuacions i altres
Acabaments d’obres i cobertura de necessitats
Nous estudis i altres

295,74
277,70
18,04

73,6%
69,1%
4,5%

TOTAL

402,00

100%

Font: DIUE.

Pel que fa a la distribució entre institucions, el PIU 2001-2006 va afavorir les universitats de nova creació,
especialment les territorials, en detriment de les més antigues. Aquest excés de dotació de recursos invertits en
les universitats petites es posa de manifest en analitzar el percentatge d’execució de les inversions. Del PIU
2001-2006 se n’han deixat d’executar 30,5 milions d’euros (7,6% del total), la major part dels quals
corresponen a inversions compromeses que no s’han pogut executar en el termini previst, i la finalització de les
quals caldrà incloure de nou al Pla 2007-2013. No cal dir que les quantitats corresponents a inversions no
executades no es redistribueixen ni acumulen dins el sistema.
Taula 3. Assignació i execució del PIU 2001-2006, per universitats (xifres en milions d’euros)
Inversió programada

Universitat

Milions €

UB
UAB
UPC
UPF
UdG
UdL
URV
GEPA (*)
Sense assignar
TOTAL
Font: DIUE.

Inversió
compromesa

Inversió
executada

Compromès /
programat

Executat /
programat

Milions €

Milions €

%

%

% s/ total

84,69
70,46
79,28
41,74
40,88
36,08
46,90
1,80
0,17

21,1%
17,5%
19,7%
10,4%
10,2%
9,0%
11,7%
0,4%
0,0%

84,51
70,46
79,28
41,32
37,65
36,07
46,88
1,80
0

73,44
69,95
78,39
41,26
29,90
31,00
45,74
1,80
0

99,8%
100,0%
100,0%
99,0%
92,1%
100,0%
99,9%
100,0%
0,0%

86,7%
99,3%
98,9%
98,9%
73,1%
85,9%
97,5%
100,0%
0,0%

402,00

100%

397,97

371,48

99,0%

92,4%

(*) Magatzem per a llibres de text i manuals universitaris.

Gràfic 1

Execució del PIU 2001-2006, per universitats
120%
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1.3. El PLA D’INVERSIONS UNIVERSITÀRIES 2007-2013
Com els seus antecessors, el PIU 2007-2013 inclou les previsions d’inversió en infraestructures i
equipaments universitaris directament relacionats amb l’activitat docent, així com amb els serveis generals.
queden excloses, per tant, les inversions en centres i equipaments de recerca, innovació i transferència
coneixement, quan la seva finalitat no sigui específicament l’activitat acadèmica universitària. D’altra banda,
relació amb el pla anterior, el Pla incorpora dues novetats:

en
En
de
en

— la durada, que és de 7 anys en comptes de sis, i
— l’avaluació i la revisió de l’estat d’execució de les inversions a mig període, la qual es durà a terme el
2010.
Les finalitats que el DIUE atorga al Pla d’inversions 2007-2013 per a les universitats públiques catalanes són:
1.
2.
3.
4.

Donar resposta a les necessitats d’adaptació de l’EEES i apostar decididament per les tecnologies de la
informació i la comunicació.
Arribar a l’any 2010 amb les infraestructures i els equipaments que es requereixen per a integrar-se
plenament a l’EEES.
Mantenir el parc immobiliari actual i fer la reposició d’aquells equipaments que han quedat obsolets.
Construir nous edificis i infraestructures, i acabar aquells projectes d’inversió iniciats i no finalitzats en
el Pla 2001-2006.

Aquestes finalitats queden resumides en dos grans objectius, cada un dels quals disposa de dos programes que
el DIUE defineix de la manera següent:
Objectiu 1. Reposició, adaptació i millora, TIC i adaptació a l’EEES
Les accions de reposició, adaptació i millora del patrimoni edificat, així com la renovació periòdica del
mobiliari i de la resta d’equipament docent de les universitats catalanes tenen com a finalitat assegurar-ne
una vida útil màxima i evitar que una manca eventual de manteniment pugui accelerar-ne l’obsolescència.
Les principals actuacions en relació amb l’adaptació a l’EEES seran l’impuls a les noves tecnologies i
l’adaptació d’espais i mobiliari per tal de donar més flexibilitat als grups i a les noves formes de treball.
Objectiu 2. Acabaments i noves obres
Aquest objectiu, a més de considerar les noves obres, respon a la necessitat d’acabar actuacions iniciades
durant el pla anterior i que, per motius financers o d’execució, no han estat finalitzades, requereixen una
segona fase o alguna acció complementària per a poder entrar en servei.
Taula 4. Resum dels objectiu i programes del PIU 2007-2013
Objectiu

Descripció

Import
(M €)

% s/ total

Objectiu 1
Programa 1.1
Programa 1.2

Reposició, adaptació i millora, TIC i adaptació a l’EEES
Reposició, adaptació i millora
TIC

218,75
113,55
105,20

34,45%
17,88%
16,57%

Objectiu 2
Programa 2.1
Programa 2.2

Acabaments i noves obres
Acabaments d’obres
Noves obres

416,25
56,40
359,85

65,55%
8,88%
56,67%

635,00

100%

TOTAL
Font: DIUE.

Comparant l’assignació de recursos a cada un dels objectius del PIU 2001-2006 i del PIU actual es posa de
manifest la tendència expressada pel DIUE d’anar donant progressivament més èmfasi al manteniment del parc
immobiliari. A grans trets, la distribució entre objectiu 1 i 2 ha passat de la proporció 1/4 : 3/4 a la de 1/3 :
2/3.
La distribució dels 635 milions d’euros del Pla 2007-2013 entre els dos grans objectius i entre universitats s’ha
fet d’acord amb l’estudi de les necessitats més urgents.
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Per tal d’avaluar les necessitats de cada universitat amb relació a l’objectiu 1 del Pla i assignar-hi un import, el
DIUE ha analitzat, entre altres indicadors, les dades de superfície destinada a activitats acadèmiques i les
d’estudiants equivalents a temps complet, corresponents a cada estudi i universitat. De la superfície de
referència se n’exclouen els espais destinats específicament a recerca, els edificis dedicats a formació
continuada i els serveis no relacionats directament amb l’activitat acadèmica. La magnitud d’aquesta superfície
serveix per a determinar, a partir de l’estimació d’un cost de reposició i de la vida útil del patrimoni
immobilitzat, la quantitat que cada universitat necessita per a reposició.
Taula 5. Superfície de referència i nombre d’estudiants a temps complet (ETC), per universitats
Superfície de referència
2
(m acadèmics 31-12-2006)

Universitat

2

m

UB
UAB
UPC
UPF
UdG
UdL
URV
TOTAL

Estudiants ETC
2005-2006

% s/ total

nombre

2

m per estudiant ETC

% s/ total

M€

460.050
328.878
389.922
85.379
81.057
82.139
111.725

29,89%
21,37%
25,33%
5,55%
5,27%
5,34%
7,26%

36.958
25.623
19.655
7.410
7.677
5.202
9.609

32,96%
22,85%
17,53%
6,61%
6,85%
4,64%
8,57%

12,448
12,835
19,838
11,522
10,558
15,790
11,627

1.539.150

100,00%

112.134

100,00%

13,726

Font: DIUE.

Pel que fa a l’objectiu 2 del Pla, i dins del programa de noves obres, podem destacar-ne, per a cada universitat,
les següents:
Universitat
UB
UPC
UPF
UdG
UdL
URV

Identificació de l’obra i inversió sobre el total d’obra nova de la universitat
La 1a fase de les facultats de Belles Arts, Farmàcia i Dret, i les clíniques de Bellvitge (81% del total)
Campus del Besòs (62,7% del total)
Campus de la Comunicació (77,7% del total)
Facultat de Turisme i Comunicació, i edifici de serveis i aulari del barri Vell (72,08% del total)
Edifici polivalent i edifici de laboratoris per a la docència de Biotecnologia i Veterinària (62,8%)
Facultat de Lletres i Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia (74,4%)

En cap cas les noves obres inclouen la construcció d’una facultat de medicina a la Universitat de Girona, ni
d’una de veterinària a la Universitat de Lleida.
Taula 6. Comparació del PIU 2007-2013 i el PIU 2001-2006, per universitats
PIU 2007-2013
Universitat

M€

PIU 2001-2006

% s/ total

M€

Diferència

% s/ total

M€

% variació

UB
UAB

143,00
120,00

22,52%
18,90%

84,69
70,46

21,07%
17,53%

58,31
49,54

68,85%
70,31%

UPC

120,00

18,90%

79,28

19,72%

40,72

51,36%

7,00

1,10%

UPF

57,00

8,98%

UdG

57,00

UdL

37,70

URV
Terres de l’Ebre

Centres adscrits UPC

41,74

10,38%

15,26

36,57%

8,98%

40,88

10,17%

16,12

39,42%

5,94%

36,08

8,97%

1,63

4,50%

62,00

9,76%

46,90

11,67%

15,10

32,19%

15,00

2,36%

GEPA
Imprevistos
TOTAL

7,00

15,00
1,80

0,45%

-1,80

-100,00%

16,30

2,57%

0,17

0,04%

16,13

9376,74%

635,00

100,00%

402,00

100,00%

233,00

57,96%
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Gràfic 2
Percentatge de variació PIU 2007-2013 respecte al
PIU 2001-2006
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Si comparem els fons assignats al PIU 2007-2013 amb el seu antecessor observem un creixement en termes
corrents de gairebé el 58%, considerant que la durada de l’actual és d’un any més. A les tres universitats de
l’àrea de Barcelona, les quantitats que els corresponen creixen per sobre de la mitjana en relació amb el
període anterior. Ja hem esmentat abans que el PIU 2001-2006 va assignar a les universitats territorials i a la
UPF uns percentatges de participació alts tenint en compte les seves necessitats de consolidació. La UAB és la
universitat a la qual s’ha incrementat més l’assignació per a inversions, fet que compensa la dotació insuficient
del PIU anterior, si tenim en compte el seu pes dins el sistema. Tot i que els criteris de repartiment del PIU són
altres que el pes de cada universitat, l’actual percentatge de participació de la UAB en el repartiment dels fons
per a inversions universitàries s’acosta més a aquesta realitat que l’anterior.
Una de les novetats del PIU 2007-2013 és la forma de finançament dels projectes d’inversió ja que, a més de
permetre que l’execució de les inversions la pugui fer directament cada universitat, com s’ha fet fins ara, també
permet que s’encarregui la gestió a l’empresa ICF Equipaments, SAU, o bé a una altra entitat que es pugui
determinar al llarg de la vigència del Pla. Aquesta nova modalitat de finançament permet a l’administració
diferir en el temps els pagaments necessaris per a fer les inversions.
La totalitat de les inversions previstes dins de l’objectiu 1 seran executades per les universitats. Només els
projectes considerats dins l’objectiu d’acabaments d’obra o obra nova podran ser gestionats o executats, total o
parcialment, a través d’ICF Equipaments, SAU. La programació del DIUE estableix que un 28,25%,
aproximadament, del total de les inversions (179,4 milions d’euros) es gestioni o executi per aquesta via.
Aquesta nova modalitat de finançament de les inversions universitàries l’experimentaran totes les universitats
llevat de la UAB i la UdG. La UAB n’ha quedat fora ateses les característiques de les inversions que ha de dur a
terme en els propers anys.
2. EL PLA D’INVERSIONS UNIVERSITÀRIES 2007-2013 DE LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE
BARCELONA
2.1. LES INVERSIONS DE LA UAB EN EL PERÍODE 2001-2006
La UAB ha fet un gran esforç inversor en els darrers anys, tant pel que fa a infraestructures docents com de
recerca. Des de l’any 2001 s’han construït 22.092 m2 de superfície docent i 25.333 m2 de serveis i
d’instal·lacions de recerca pròpies al campus de Bellaterra, sense tenir en compte la construcció
d’infraestructures de recerca que fan altres institucions al mateix campus (edifici de MATGAS, ampliació del
Centre Nacional de Microelectrònica i de l’Institut d’Anàlisi Econòmica, etc.), ni la construcció de la Vila
Universitària 2.
Aquesta inversió de la UAB en el període 2001-2006 ha estat de l’ordre de 139,4 milions d’euros, finançats
gairebé el 50% entre fons del PIU i altres fons. La possibilitat d’accedir a les bestretes reemborsables de parcs
científics i la col·laboració amb l’IRTA i el CSIC ha permès construir i desenvolupar instal·lacions de recerca al
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campus, cosa que en altres circumstàncies no hauria estat possible. Podem destacar d’entre els projectes
d’aquest període la construcció del CBATEG i del CReSA.
Taula 7. Origen dels recursos per a inversions de la UAB, 2001-2006
Origen dels fons

Import (M €)

Pla d’inversions universitàries 2001-2006

% s/ total

70,5

50,5%

Avançament inversions (PIU 2007-2013)

7,2

5,2%

Bestretes reemborsables parcs científics

28,2

20,2%

FEDER

16,8

12,1%

Altres

16,7

20,0%

139,4

100%

Total

Si ens circumscrivim al Pla d’inversions (incloent-hi l’avançament de 7,2 milions d’euros), més de la meitat dels
recursos (43,4 milions d’euros) s’han destinat a obres noves i acabaments d’obres. D’aquest període, en
destaquen tres grans projectes: la construcció de l’ETSE, d’una nova espina d’aules al campus de Sabadell, i de
la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General. Un projecte que ha comptat amb el finançament del PIU,
però també d’altres fons, ha estat la nova unitat docent de Can Ruti.
Dels fons destinats a reposició, manteniment i petites obres, un 72,3% correspon a manteniment i millora
d’infraestructures generals, la meitat del qual, aproximadament, s’ha destinat a programes específics de
facultats i a climatització; un 15% a la millora d’infraestructures docents, i un 12,6% a urbanisme i medi
ambient. Cal dir que una part de les actuacions en inversions han disposat de l’aportació de recursos per part
de les diferents estructures bàsiques.
Una actuació destacada del PIU 2001-2006 ha estat l’impuls a l’adaptació a les tecnologies de la informació i la
comunicació i, en particular, les diferents edicions del Pla renovi d’ordinadors, que n’ha afavorit la renovació
tecnològica.
Taula 8. Resum dels objectiu i programes del PIU 2001-2006 de la UAB
Conceptes

Finançament PIU

Reposició, conservació i petites obres
Percentatge sobre el total
Adaptació a les TIC
Percentatge sobre el total
Acabaments, noves obres i altres
Percentatge sobre el total
Equipament i edificis de recerca

Percentatge de finançament sobre el total

Total inversions

23.552.918
30,3%
10.740.736
13,8%
43.366.461
55,8%
0

12.999.400
21,1%
0
3.467.180
5,6%
45.267.167
73,3%

36.552.318
26,2%
10.740.736
7,7%
46.833.642
33,6%
45.267.167
32,5%

77.660.116

61.733.748

139.393.864

55,7%

44,3%

100%

Percentatge sobre el total
TOTAL

Finançament
altres

2.2. EL PLA D’INVERSIONS UNIVERSITÀRIES 2007-2013 DE LA UAB
La dotació del Pla d’inversions 2007-2013 per a la UAB és de 120 milions d’euros, amb un creixement global
respecte al pla anterior d’un 70,3%, en euros corrents, considerant que la durada del Pla ha crescut un any. En
termes constants, la quota lineal anual ha tingut un increment del 19%.
La previsió feta pel DIUE de distribució de les quotes anuals no és lineal, sinó que presenta una distribució
irregular al llarg dels anys amb un punt àlgid el 2009 i una reducció progressiva fins al 2013. Cal recordar que
l’acord del Consell de Govern de la Generalitat preveu la revisió del Pla l’any 2010.
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Taula 9. Distribució anual del PIU 2007-20013 de la UAB

UAB
% s/ total

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Total

12,15
10,1%

18,21
15,2%

18,47
15,4%

18,11
15,1%

17,6
14,7%

17,93
14,9%

17,53
14,6%

120
100%

Atès que l’aprovació del PIU 2007-2013 per part del Govern no ha estat fins al 17 de juliol d’enguany i amb
posterioritat a l’aprovació dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya pel 2007, l’assignació per a aquest
any és la més baixa de tot el període i, pel que fa a la UAB, fins i tot inferior a la darrera del PIU anterior. Això
fa que les actuacions durant aquest any hagin de ser molt limitades.
2.2.1. Els reptes i objectius del Pla d’inversions
Si considerem les dades de la Generalitat de Catalunya, la UAB disposa de 12,8 m2 de superfície docent per
estudiant a temps complet, la qual cosa la situa al tercer lloc entre les universitats catalanes, després de la
Universitat Politècnica de Catalunya (19,8 m2 per estudiant ETC) i de la de Lleida (15,8 m2 per estudiant ETC).
D’altra banda, el nombre d’estudiants es manté força estable en els darrers anys, la qual cosa ens porta a
afirmar que no calen grans creixements en superfície docent; el que ens cal és la reforma i l’adaptació dels
espais actuals.
En la línia dels objectius general del DIUE amb relació al Pla d’inversions universitàries, al PIU 2007-2013 de la
UAB s’inverteix la situació del pla anterior, ja que la major part dels recursos cal destinar-los a reposició,
manteniment i millora i no pas a obra nova, com havia succeït fins ara. A més, amb el PIU actual cal absorbir
7,2 milions d’euros d’inversions fetes durant els anys 2004 i 2005 que la insuficiència de recursos del PIU
anterior no va permetre finançar i que caldrà cobrir amb els recursos del Pla actual.
Taula 10. Resum dels objectiu del PIU 2007-20013 de la UAB

M€
Objectiu 1. Adaptació a les noves necessitats tecnològiques
Objectiu 2. Adaptació a l’EEES
Adaptació d’aules a l’EEES
Laboratoris docents i fons bibliogràfics
Objectiu 3. Reposició, manteniment i petites obres
Objectiu 4. Acabaments, noves obres i altres
Objectiu 5. Absorció d’inversions avançades 2004-2005
TOTAL

PIU 2007-2013
% s/ total
22,52
18,8%
11,61
9,7%
5,40
4,5%
6,21
5,2%
38,28
31,90%
40,39
33,66%
7,2
6,0%
120
100%

Els objectius i les línies prioritàries del PIU 2007-2013 de la UAB són:
1. Mantenir la infraestructura informàtica i adaptar-la a les noves necessitats tecnològiques.
Línies prioritàries:
— Xarxa Wi-Fi a tot el campus
— Renovació d’aplicacions informàtiques de gestió
— Seguretat informàtica
En els darrers anys la UAB ha assolit un bon nivell en les tecnologies de la informació i la comunicació.
L’adopció del pla de sistemes aprovat en el Pla director 2002-2005 van permetre superar el buit informàtic que
patia la UAB. També, en aquest període, s’han renovat de l’ordre de 8.000 ordinadors de sobretaula. Assolit
majoritàriament l’objectiu de la renovació tecnològica, en aquest període es podrà desaccelerar el Pla renovi
espaiant més les convocatòries i reduint-ne la subvenció. Tot i això, l’evolució de les tecnologies és constant i
exigeix no abaixar la guàrdia. Una de les principals intervencions en aquest àmbit ha de ser la instal·lació de la
xarxa Wi-Fi a tot el campus per a facilitar la connexió a la xarxa des de qualsevol espai de treball, sobretot als
estudiants. La renovació dels equips centrals i d’algunes aplicacions informàtiques de gestió que han quedat
obsoletes serà una altra intervenció rellevant en aquest període, per tal d’anar fent realitat l’e-universitat.
L’assignació per a aquest objectiu és de 22,5 milions d’euros, el 18,8% del PIU.
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2. Adaptar els espais docents a les noves formes de treball que comporta l’EEES.
Línies prioritàries:
— Adaptació d’aules i espais de treball
— Programa de laboratoris docents
— Fons bibliogràfics
L’experiència pilot d’adaptació de les titulacions a l’EEES ha posat de manifest la necessitat de disposar
d’espais docents i de treball per a l’estudiantat diferents, més versàtils i polivalents. En aquest sentit, cal
treballar en dues línies d’actuació: la definició de les diferents tipologies d’aules de cada facultat i
l’adequació d’espais de treball individual i col·lectiu per a l’estudiantat. Aquesta adaptació afecta no només
els edificis, sinó també al mobiliari i l’equipament docent i tecnològic. Paral·lelament, caldrà mantenir la
reposició dels equipaments de laboratoris docents i dels fons bibliogràfics, com s’anava fent fins ara. Dins
aquest objectiu, es destinaran 5,4 milions d’euros a reforma i adaptació d’espais docents i 6,21 milions
d’euros a les convocatòries de laboratoris docents i fons bibliogràfics, la qual cosa fa que a aquest objectiu
es destinin un total de 11,6 milions d’euros, el 9,7% de tot el PIU 2007-2013. Les inversions en aules han
de permetre implantar plenament el model de gestió d’espais docents. En conjunt, aquest objectiu disposa
d’una assignació que equival, aproximadament, al 10% del PIU.
3. Mantenir i adaptar el parc immobiliari actual i dur a terme la reposició dels equipaments que han
quedat obsolets.
Línies prioritàries:
— Seguretat i prevenció
— Supressió de barreres
— Renovació de mobiliari
Bona part dels edificis de les facultats de la UAB ja tenen quaranta anys, és a dir, estan al límit de la seva
vida útil i necessiten reformes i millores. D’altres, més nous pel que fa a la data de construcció, presenten
deficiències tècniques i estructurals importants que cal corregir. Així, doncs, una primera línia d’actuació del
Pla d’inversions ha de ser la reposició, el manteniment i la millora del patrimoni edificat. Dins d’aquesta línia
s’inclouen les actuacions en matèria de seguretat i prevenció, i de supressió de barreres arquitectòniques,
actuacions que es prioritzaran en els propers anys. També, una acció que caldrà endegar és la renovació
progressiva del mobiliari antic i obsolet. En conjunt, aquest objectiu disposa d’una assignació de 38,38
milions d’euros, el 31,9% del PIU.
4. Acabar els projectes iniciats i no finalitzats en el Pla anterior i reformar els edificis més antics o
deteriorats.
En l’apartat d’obres, hi destaquen principalment l’adequació i l’ampliació de la superfície actual, més que la
construcció de nous edificis. En particular, hi ressalten el desenvolupament del pla d’inversions de les
facultats de Filosofia i Lletres, Ciències i Biociències iniciat en el període anterior; la construcció de la
segona fase de l’Hospital Clínic Veterinari, i la remodelació de la Facultat de Dret i de la unitat docent de
Bellaterra de la Facultat de Medicina.
Una de les actuacions principals d’aquest pla, és l’ampliació de l’aulari central amb una nova ala que
permetrà completar el projecte inicial. Aquest nou espai amb dues tipologies d’aula diferent, una que
permeti classes de tipus magistral per a una cinquantena d’estudiants i l’altra, més petita i modular, que
doni resposta principalment a les necessitats de les facultats de l’entorn més immediat i del Servei de
Llengües. Alhora, aquesta inversió permetrà traslladar el Servei de Llengües a l’edifici anomenat el xalet,
situat al costat d’aquest nou aulari i en una localització més central dins del campus, amb la qual cosa
abandonaria la seu actual a la Facultat de Medicina, i alliberaria uns espais que podrien ser destinats a
atendre necessitats d’espais de recerca de l’àmbit de la salut.
A la Facultat de Medicina, les intervencions previstes són rellevants i, a més de la remodelació d’alguns
espais de la unitat docent de Bellaterra, es preveu traslladar el deganat a l’Hospital de Sant Pau i construir
nous espais docents a l’Hospital del Mar.
La Facultat de Ciències de l’Educació és una de les que més canviarà arran de l’adaptació de les titulacions
a l’EEES. Les titulacions que imparteix de per si amb molta demanda s’allargaran un any més, la qual cosa
exigeix un reflexió sobre els espais necessaris. D’altra banda, tot i que la seva construcció és relativament
nova, pateix fortes deficiències estructurals que cal corregir. Així, doncs, aquest pla preveu una primera
fase d’enderroc i reforma dels mòduls de la Facultat.
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Finalment, hem volgut posar de manifest en aquest pla el creixement de les necessitats inversores de la
UAB en urbanisme per la seva condició d’universitat de campus, per la qual cosa s’ha destinat una partida
específica a aquesta actuació.
A la taula 11 es presenten les diferents intervencions en obres del PIU 2007-2013 a les quals es destina una
tercera part dels recursos obtinguts.
Taula 11. Intervencions objectiu 4, PIU 2007-2013
Import (M €)

% s/ total

Període
execució

Aulari central i trasllat del Servei de Llengües
2

Construcció de nou aulari (1.300 m ) i adequació del xalet per al Servei de Llengües.

3,3

8,2%

2008-2009

2,4

5,9%

2008-2010

3,3

8,2%

2008-2010

3,4

8,4%

2011-2012

10,4

25,7%

2007-2013

6,5

16,1%

2008-2013

2,7

6,7%

2008-2009

3

7,4%

2010-2013

3,4

8,4%

2008-2013

2

5,0%

2008-2013

40,39

100,0%

Reformes a les unitats docents i trasllat del deganat de Medicina a l’Hospital de Sant Pau
Adequació de diferents espais i de les instal·lacions de l’Hospital de Sant Pau per acollir el deganat de la Facultat de Medicina.
Hospital del Mar
Construcció d’espais interuniversitaris amb la UPF per acollir la unitat docent. Ens hi obliga la remodelació de l’Hospital.
Hospital Clínic Veterinari
Construcció de la segona fase de l’Hospital Clínic Veterinari.
Ciències i Biociències (inclou Biologia Cel·lular)
Obres d’adequació i creixement de les Facultats de Ciències i Biociències segons pla previst.
Filosofia i Lletres i Psicologia (inclou Geografia)
Obres d’adequació i creixement de les facultats de Filosofia i Lletres, i de Psicologia.
Ciències Socials (inclou reforma Facultat de Dret)
Reforma de la Facultat de Dret i intervencions a les altres facultats de Ciències Socials.
Ciències de l’Educació
Primera fase de reforma dels mòduls.
Intervencions menors a diferents facultats i escoles i serveis generals (campus de Sabadell, ETSE, FTI, Ciències Comunicació)
Diferents intervencions.
Urbanisme
Adequació de l’entorn dels nous edificis i altres intervencions.

Acord 47/2007, de 7 de novembre, pel qual s'acorda aprovar les Línies Generals del Pressupost de la UAB
per a l'any 2008, que tot seguit es transcriu, i elevar la proposta al Consell Social.
Línies Generals del Pressupost de la UAB per a l'any 2008
A l’hora de definir els trets essencials del pressupost 2008 cal tenir en compte dos fets que el determinen:
a) El creixement previst dels recursos del sistema universitari per a l’any 2008 se situarà en el 10,95 %, tot i
que la major part d’aquests ingressos addicionals estaran subjectes a la consecució de determinats objectius
que s’estan negociant i concretant amb els responsables del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa
(DIUE).
b) El compromís adquirit, davant del Consell de Govern i del DIUE, que la UAB presentarà per a l’any 2008 un
pressupost corrent equilibrat.
Així, doncs, en aquest escenari de creixement, però també de contenció, cal plantejar les actuacions més
rellevants pel que fa als ingressos i les despeses previstos per a l’any 2008 a la UAB.
LES PREVISIONS D’INGRESSOS
Matrícules
En la previsió dels ingressos per matrícules cal mantenir la prudència dels darrers anys, tant pel que fa al preu
com al volum. El preu de les matrícules l’estableix el decret pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics
de la Generalitat de Catalunya i s’ha fet una estimació d’augment de les matrícules dels estudis de grau igual a
l’IPC (estimat al 3 %). Pel que fa al volum, s’ha previst una reducció de 20.000 crèdits matriculats en estudis
de grau, atesa la tendència dels estudiants a disminuir el nombre de crèdits als quals es matriculen.
Pel curs 2008-2009, l’oferta de la UAB serà d’uns 80 màsters oficials i de 30 més conjuntament amb altres
universitats. Es preveu que uns 1.500 estudiants es matriculin en aquest nivell d’estudis a la UAB. L’increment
del preu de la matrícula del màster oficial s’ha previst igual que el de grau, és a dir, l’IPC.
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Atès que els preus de les matrícules cobreixen una part relativament petita del cost dels diferents nivells
d’estudis i que, en els darrers anys, els augments que han sofert han estat molt per sota dels de la resta dels
ingressos —sobretot si ho comparem amb els ingressos públics que es reben— calen diferents mesures per
assegurar-ne l’equitat.
Així, doncs, es proposa aplicar a la matrícula del curs 2008-2009:
—

Una modificació del preu del crèdit per aquells màsters que tenen un cost elevat i que el Consell Social
consideri adient sol·licitar al DIUE.

—

Un preu de matrícula de grau i de postgrau diferent per als estudiants estrangers no residents, que no
siguin nacionals d’estats membres de la Unió Europea, equivalent a fins a 4 vegades el preu fixat.

Paral·lelament es pot establir un sistema de beques pels estudiants de postgrau.
Finançament públic de la Generalitat
El 64 % dels ingressos del pressupost de la UAB provenen de la Generalitat de Catalunya mitjançant el model
de distribució del finançament de les universitats públiques catalanes i el Pla d’inversions universitàries 20072013.
L’Acord de millora del finançament universitari 2007-2010 del Govern de la Generalitat estableix que els
recursos destinats al sistema universitari augmentaren l’any 2008 un 10,95 %, la qual cosa suposa un total de
838 milions d’euros. L’acord estableix que els fons provinents de la millora addicional es vincularan a objectius.
Paral·lelament, el DIUE proposa que, a aquests fons del pla de millora (50,9 milions d’euros), s’hi afegeixin els
que actualment corresponen a instruments específics (PROFOR i contracte programa) i que ja estan lligats a
objectius (38,13 milions d’euros). Encara cal acordar amb el DIUE els aspectes concrets d’aquesta nova fórmula
de repartiment de recursos, per la qual cosa resten algunes incerteses. Amb tot, podem estimar que pel
finançament corrent la UAB rebrà uns 185 milions d’euros, cosa que representa, aproximadament, el 22 % del
sistema universitari català.
Els recursos que rep la universitat per inversions es concreten en el Pla d’inversions universitàries 2007-2013
(PIU). La quota 2008 per inversions és de 18,21 milions d’euros, 0,4 dels quals caldrà destinar-los a
regularitzar els avançaments dels anys anteriors. La previsió de la distribució dels ingressos per inversions
entre els diferents objectius és la següent:
Tecnologies de la informació i la comunicació
Reposició, manteniment i petites obres
Adaptació de les aules a l’EEES
Fons bibliogràfics i laboratoris docents
Acabaments d’obres i obra nova
Regularització d’avançaments

3.340.000
5.690.000
1.000.000
1.100.000
6.680.000
400.000

Pel que fa a la resta de partides del pressupost d’ingressos, les variacions previstes provenen dels ingressos per
recerca, tant els originats pels convenis com els de convocatòries públiques. Cal dir que els nivells assolits en
ambdós conceptes no només són difícils de superar sinó, fins i tot, de mantenir, per la qual cosa els increments
previstos han de ser moderats.
LES PREVISIONS DE DESPESES
Despeses de personal
L’import del capítol de les despeses de personal continua influenciat pels compromisos adquirits en les meses
de negociació entre universitats, representants sindicals de personal acadèmic i PAS, i el DIUE. L’any 2008, per
al personal funcionari cal afegir, a l’increment retributiu previst, un augment del 50 % en el complement
específic de les pagues extres. Pel que fa al PAS laboral, s’ha d’incloure una estimació per l’aplicació dels acords
del V Conveni. A més, cal considerar l’augment derivat dels nous triennis i trams docents i de recerca, i la
incorporació dels pagaments dels trams de gestió.
Però la incidència més important en el capítol de les despeses de personal és la regularització dels contractes
d’ajudant i associat inadequats, i el nou programa de beques postdosctorals. L’any 2008 l’import de les beques
de personal investigador en formació s’incorporen al capítol de despeses de personal.
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En termes globals, les variacions en les despeses de personal (exclòs l’eventual) seran les següents:
Increment retributiu (3 %) i del complement específic
Actualització de trams i triennis
Incorporació de becaris de departament
Noves mesures per al PAS 2008
Noves mesures per al PDI 2008
Altres: fons de pensions, reforços i substitucions, retorn de la
Seguretat Social, acords V Conveni)
Total d’increment del capítol 1

7.183.000
2.777.000
1.095.000
1.600.000
918.000
770.000
14.343.000

Les noves mesures per al PDI incorporen les convocatòries de beques de personal investigador en formació i de
beques postdosctorals, nous contractes de lector, la posada en marxa d’un programa de promoció de càtedres i
el sabàtic de deu anys.
En definitiva, l’increment previst en el conjunt de les depeses de personal respecte a l’any 2007 és del 8,3 %,
del qual un 8,8 % correspon a personal acadèmic i un 7,6 % al personal d’administració i serveis.
Despeses de funcionament i transferències corrents
A l’hora de parlar de les despeses de funcionament hem de fer una distinció entre les despeses corresponents a
consums generals i les despeses per al desenvolupament de determinats programes i línies d’actuació.
Aquestes darreres constitueixen el petit marge que disposa l’Equip de Govern per a poder fer polítiques a través
d’aquestes accions.
Com l’any anterior, en les despeses de funcionament s’ha previst un increment molt moderat amb la finalitat
d’orientar el pressupost cap al desenvolupament del Pla director més que a l’estricte continuïtat. Els
pressupostos de funcionament de les diferents estructures bàsiques i dels serveis d’administració es mantindran
com en anys anteriors. Els recursos addicionals per a les facultats i les escoles estan vinculats als acords interns
de planificació, i als departaments i als instituts es retornarà una part de l’overhead dels projectes de recerca
en la línia de les propostes del Pla director d’anar equiparant el tractament dels diferents fons captats per
recerca. Paral·lelament caldrà traspassar als departaments l’assumpció de les despeses que explícitament ha de
cobrir l’overhead, com ara reparacions i manteniments.
Malgrat aquesta moderació, les despeses de manteniment dels edificis, de consum energètic i altres s’estima
que augmentaran quasi 1,1 milions d’euros. Aquest creixement és conseqüència de l’augment en els consums
per creixement de superfície construïda i, especialment, en el consum d’energia elèctrica pel fet de tenir més
superfície refrigerada. A més cal afegir-hi l’increment previst dels preus energètics, que supera amb escreix
l’IPC.
Es mantenen les dotacions pressupostàries als programes d’actuació específica i es destinaran de l’ordre de
700.000 euros a implementar les actuacions previstes en el Pla director per a aquest exercici, en especial,
l’augment dels recursos destinats als acords interns de planificació.
Les transferències corrents inclouen les aportacions de la UAB a altres institucions públiques i fundacions, així
com les beques i els ajuts concedits per la UAB. Cal fer esment que, en el pressupost 2008, les beques de
departament que figuraven en aquest capítol es traspassen al capítol de despeses de personal.
LES OPERACIONS FINANCERES
Les operacions financeres fan referència als préstecs rebuts i concedits durant l’exercici i els reemborsaments
previstos d’ambdós tipus. Actualment aquestes operacions recullen, bàsicament, les transaccions derivades de
les bestretes reemborsables de parcs científics.
L’an2008 caldrà reemborsar 5,5 milions d’euros corresponents a les anualitats de bestretes rebudes en
convocatòries anteriors a 2005. Paral·lelament, es preveu refinançar devolucions de bestretes per un import de
5 milions d’euros.
Acord 48/2007, de 7 de novembre, pel qual s'acorda aprovar els Criteris per al disseny del mapa de
titulacions de grau, que tot seguit es transcriu:
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Mapa de títols de grau de la UAB
Principis Generals
L’oferta d’estudis de la UAB en el marc de l’Espai Europeu d’Educació Superior tindrà en consideració els
principis següents:
1.

Ha d’incloure un mapa ben definit de títols de grau coordinat amb l’oferta de postgrau.

2.

Aquest mapa de contenir aspectes innovadors sorgits de la reflexió sobre les necessitats actuals i tenir
present el potencial humà i els recursos materials de la universitat.

3.

Ha de contenir elements que facilitin la flexibilitat i la interconnexió entre titulacions diverses, sense que
això impliqui la pèrdua d’especificitat.

4.

Ha de ser sostenible, en el sentit que, de forma general, tindrà en compte indicadors que permetin
valorar-ne l’oportunitat d’implantació.

5.

Ha de tenir en compte l’ús eficient dels recursos humans i materials, que seran globalment els mateixos
amb què es compta actualment.

6.

Ha de tenir en compte la demanda referida al nou accés, sense descuidar altres públics potencials.

Criteris de Programació
Els Centres de la UAB son els responsables de les propostes dels estudis de grau, les quals han de basar-se en
els criteris següents:
1.

La UAB acull entre un 22 i un 23% dels estudiants de grau dels sistema universitari de Catalunya. La nova
oferta ha de mantenir globalment aquesta quota i ha de tendir a un major equilibri intern entre les diferents
titulacions.

2.

En el conjunt del sistema el mapa de títols de la UAB ha d’oferir un perfil atractiu, diferenciat i innovador.

3.

La programació abasta els estudis que s’incorporaran al registre de títols del MEC, els diferents itineraris
que figuraran en el Suplement Europeu al Títol i les dobles titulacions.

4.

Des del Comissionat per a Universitats i Recerca es proposa que per autoritzar una titulació hi hagi una
previsió mínima d’estudiants de nou accés, la qual haurà de situar-se a l’entorn de 80 i, en tot cas, mai per
sota de 30, llevat de casos especials. Així doncs, a efectes de programació, el propòsit de la UAB és
considerar com a previsió d’entrada un nombre d’estudiants que sigui múltiple de 80.

5.

S’ha de contemplar la possibilitat de configurar titulacions generalistes que agrupin estudis d’un mateix
àmbit que avui tenen una baixa demanda, o bé programar titulacions conjuntes en el marc de col·laboració
inter-universitària.

6.

En àmbits on la demanda és alta es pot preveure una diversificació de títols, sempre i quan ho permeti la
demanda de professionals.

7.

Es donarà prioritat a noves titulacions multidisciplinars i es reservaran les dobles titulacions, enteses com a
obtenció de dos diplomes, per aquells casos en que algun dels títols prepari per l’exercici d’una professió
regulada.

8.

Les propostes d’estudis que provinguin de la transformació d’una llicenciatura de segon cicle hauran d’anar
acompanyades d’un acurat estudi de la demanda potencial.

9.

Les propostes que no disposin de referent en l’oferta actual també hauran d’acompanyar-se d’una anàlisi de
la demanda.

Estructura dels Estudis de Grau
La Universitat aprovarà en els propers mesos el marc per a la confecció de les propostes de titulacions amb els
corresponents criteris per a confegir els plans d’estudis. Les indicacions que es presenten tot seguit tenen com
a finalitat facilitar la proposta última de les titulacions que ha d’incloure el mapa de la UAB.
1.

La configuració de les titulacions ha de possibilitar l’encaix de l’estructura universitària d’Espanya (4+1)
amb el model europeu (3+2), llevat dels casos de les titulacions de més de 240 crèdits.
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2.

Les competències intrínseques de la titulació que figurin en el perfil de formació han d’assolir-se durant els
tres primers anys i podran ser acreditades per mitjà d’un títol propi de la UAB.

3.

Els estudiants han de poder personalitzar el seu currículum configurant el quart any amb els itineraris que
ofereixi la UAB en el seu conjunt, o bé amb estades a altres universitats espanyoles i europees.

4.

Els 180 crèdits que conformen els tres primers cursos es distribuiran en 60 crèdits bàsics, d’acord amb les
pautes establertes en el Real Decret sobre l’Ordenació dels Ensenyaments Oficials, i 120 crèdits nuclears de
la titulació, els quals preferiblement seran de caràcter obligatori i contindran les pràctiques internes o
externes que es considerin obligatòries.

5.

El quart any inclourà necessàriament el treball final amb el nombre de crèdits que estableixin els plans
d’estudis, essent el màxim de 15 crèdits.

6.

Els estudiants configuraran la resta de crèdits a partir d’itineraris. Caldrà haver cursat un mínim de 30
crèdits d’un mateix itinerari per tal que aquest pugui constar en el Suplement Europeu al Títol.

7.

Els crèdits que es reconeguin per la participació dels estudiants en activitats culturals, esportives, de
representació, solidàries i de cooperació (màxim 6 crèdits segons els R.D.) s’inclouran en l’expedient
acadèmic del quart curs amb independència del moment en que s’hagin realitzat les activitats. Tanmateix
els estudiants podran optar pel reconeixement d’altres activitats formatives que regularà la universitat,
entre les quals hi figuraran els cursos d’idiomes i estades de pràctiques.

8.

El nombre d’itineraris d’especialitat o primer curs de màster que podran organitzar els centres estarà en
funció del nombre d’estudiants. A més hauran d’organitzar itineraris de campus que condueixin a minors.

9.

Els centres han de preveure al mateix temps l’estructura de les diferents titulacions a fi i efecte de poder
compartir les assignatures bàsiques i algunes obligatòries, si escau.

10. Pel que fa a l’organització dels grups de docència dels estudis de grau, s’estableixen els següents valors de
referència: mida dels grups a l’entorn de 75-80 estudiants per les assignatures obligatòries i un mínim de
20 estudiants per a les optatives. S’hauran d’actualitzar les tipologies de pràctiques i establir diversos tipus
d’activitats docents. Per tal de facilitar les estimacions de costos dels nous plans d’estudis, es recomana
mantenir com a valors de referència la mida de 25 estudiants per a les pràctiques de laboratori i unificar a
40 estudiants la mida de les pràctiques d’aula i de problemes, en el benentès que per a altres tipologies
(pràctiques de camp, pràctiques clíniques, etc.) es proposaran les mides que es considerin més adequades.
Acord 49/2007, de 7 de novembre, pel qual s'acorda aprovar la creació de títols propis de màsters i
diplomes de postgrau, que tot seguit es transcriu.
Títol de Màster - Nova creació
Títol

Centre responsable

Direcció dels se rveis d e p re ve nció

E PSI

Relació i co mu nicació in tercultural: de l'orie nta ció a la

E scola d e P ostgrau a in stància

te rà pia i a l tre ball de xarxa

d e la Fu nd ació Docto r Rob ert

MBA, Mast er in Bu sin ess Ad min ist rat io n

Dep . Eco nomia d e l'Em presa

(dob le titu la ció UAB-HI BA)
Ed ucació (e specia lita t en Did àctica de le s Ma temàtiqu es)

Col.laboradors

Direcció
Manu el Ba llbé

ECTS Com.Afers Acad.
60
31/10/2007
90
31/10/2007

E scola d e Teràp ia Fam iliar (HS P)

Jua n L uis Lina re s

Highe r Institu te o f B usiness E duc.

Joa quim Ve rg és

76

31/10/2007

Joa quin Gairín

60

31/10/2007

Joa quin Gairín

60

31/10/2007

(Síria), Univ. Bo rd eau x IV
Dep . Pe da gog ia Aplicad a

Fe deración de Institu cione s de
E duca ció n P articu lar (Chile)

Ed ucació (e specia lita t en Did àctica del L le ngu atg e)

Dep . Pe da gog ia Aplicad a

Fe deración de Institu cione s de
E duca ció n P articu lar (Chile)

Diploma de Postgrau - Nova creació
Títol

Centre responsable

Col.laboradors

Dirección de Empresas (e specialidad en Gest ió n Comercial)

Dep . Eco nomia d e l'Em presa

I UP (I nstitut o Univ. P osgrado )

Carlo s Gua lla rte

Direcció

ECTS Com.Afers Acad.
32
31/10/2007

(títo l in teruniversitari UAB-UA -UCI II)
Dirección de Empresas (e specialidad en Gest ió n E stra tég ica )

Dep . Eco nomia d e l'Em presa

I UP (I nstitut o Univ. P osgrado )

Carlo s Gua lla rte

32

31/10/2007

M. Ba llbé i J. G ran é

30

31/10/2007

(títo l in teruniversitari UAB-UA -UCI II)
Convivèn cia i transf ormació del co nflicte

E PSI

Acord 50/2007, de 7 de novembre, pel qual s'acorda aprovar el Nou manual d'avaluació de l'activitat docent
del professorat de la UAB, que tot seguit es transcriu:

_____________________________________________________
32

BOUAB Núm. 46

Novembre del 2007

Guia d'avaluació de l'activitat docent del professorat de la UAB
1. Introducció
La Universitat Autònoma de Barcelona considera que, per a ser una universitat de referència amb un prestigi
guanyat més enllà de les pròpies fronteres, ha d’excel·lir en els dos àmbits que són essencials a les institucions
d’ensenyament superior: la recerca i la docència.
L’Equip de Govern de la UAB creu que, globalment, la qualitat docent del seu professorat és bona, però tot i així
pensa que cal fer un esforç continu per a seguir millorant. Per a aconseguir-ho cal implicar tot el professorat de
la Universitat de manera que assumeixi que el seu rol passa tant per investigar com per ensenyar. Amb aquest
objectiu s’està creant la cultura de campus segons la qual una bona universitat no és només aquella que
investiga molt i bé, sinó aquella que també és reconeguda per la qualitat de la docència. I de la mateixa
manera que avaluem la recerca individual amb la sol·licitud i, si escau, la concessió dels trams de recerca,
també s’ha de fer amb la docència per mitjà dels trams docents autonòmics.
Demanar el tram no només significa la possibilitat de rebre un complement econòmic sinó que, sobretot, és
l’ocasió perquè cada professor/a reflexioni sobre la seva pràctica docent i es plantegi quins elements
d’innovació aplica, però també amb quines dificultats es troba i quines solucions adopta. Tota aquesta
informació permet a la UAB disposar de dades fiables sobre com s’està impartint docència a la institució i atacar
els problemes que es detectin introduint processos d’assegurament de la qualitat en el marc de l’espai europeu
d’educació superior.
Desprès d’haver emprat en quatre convocatòries el manual anterior, aquesta Guia d’avaluació de l’activitat
docent del professorat de la Universitat Autònoma de Barcelona que es presenta, introdueix algunes millores
amb l’objectiu de corregir els problemes detectats i de simplificar el procediment al màxim, i és per això que es
planteja com un instrument de caràcter tècnic.
Però a la UAB entenem que l’avaluació és una pràctica derivada del compromís de la nostra comunitat amb la
qualitat i l’excel·lència i, alhora, amb el servei a la societat i al país, als quals cal retre regularment comptes. I
és per això que l’avaluació de l’activitat docent ha de tenir una relació estreta amb la política de professorat que
impulsi la Universitat. I per anar en aquesta direcció, el que es vol com a universitat és que, en un futur proper,
el sistema d’avaluació dels docents de la UAB es basi en el dossier de docència (portafolio docent) del
professor/a, cosa que ens permetrà fer una valoració molt més qualitativa que no quantitativa; per això, ja
s’està treballant en aquesta línia.
2. Abast i finalitat de l’avaluació
Aquest capítol determina les característiques de l’avaluació, concretades en els punts següents:
•
•
•

El model d’avaluació ha d’abastar tot el professorat, excepte el professorat associat i el personal
investigador en formació.
L’avaluació abastarà un període de cinc anys.
La finalitat, els criteris i les repercussions de l’avaluació han de ser clars i ben visibles.

La conseqüència més directa de l’avaluació de l’activitat docent del professorat és el reconeixement de la tasca
docent d’un determinat professor o professora, i, per tant, un complement retributiu. La UAB pot determinar,
en els seus documents sobre política de professorat, que tenir trams docents pot ser un mèrit que cal
considerar en altres aspectes de l’activitat universitària.
3. Objecte
El que s’ha d’avaluar en cada cas individual són la planificació docent, el desenvolupament docent i els resultats
de l’acció docent, que quedaran reflectits en quatre apartats, tal com demana l’AQU, i que són:
—
—
—
—

la dedicació docent,
la formació, la innovació i el reconeixement,
la valoració dels resultats del professor/a,
l’informe d’autoavaluació.

4. Agents de l’avaluació
Així mateix, a la UAB els agents avaluadors seran:
•

El mateix professor/a, per mitjà de l’elaboració de l’Informe de l’activitat docent (vegeu l’annex 1) que
contindrà els quatre apartats esmentats abans. Moltes de les dades que han d’aparèixer en aquest
informe li seran proporcionades.
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Els responsables acadèmics, que elaboraran els informes individuals sobre els docents sotmesos a
avaluació. Aquests responsables són el degà o degana o el director/a del centre on el docent imparteix la
docència amb el suport del coordinador/a de la titulació i havent consultat el director del departament al
qual pertany el professor/a.
L’estudiantat, per mitjà de les enquestes de satisfacció sobre el professorat que imparteix les
assignatures.
La Comissió d’Avaluació i de Qualitat, que té la darrera paraula sobre els expedients presentats pels
docents (vegeu el punt 8).

5. Requisits per a ser avaluat
A la UAB, a partir de l’experiència acumulada des de 2003, entenem que el model d’avaluació ha de ser senzill,
ha de ser fàcil d’implementar i de gestionar i ha de permetre al professorat aportar amb garanties les
evidències que consideri necessàries perquè se l’avaluï. Alhora, l’avaluació de l’activitat docent hauria de ser
una oportunitat i un estímul per a reflexionar sobre la pròpia docència i així poder-hi introduir, si es considera
necessari, elements de millora. Així es proposa:
•
•
•

Per a poder sol·licitar el tram docent autonòmic, caldrà que el professor/a tingui una docència mínima de
120 hores per any o de 600 hores al llarg del quinquenni avaluat.
L’avaluació de l’activitat sempre serà a petició del docent.
El professor/a ha de completar l’Informe de l’activitat docent, per a la qual cosa disposarà d’un manual
d’instruccions.

6. Indicadors i mecanismes de l’avaluació
L’Informe de l’activitat docent que fa el professor/a és una peça clau en el procés d’avaluació, ja que serà ell/a
mateix/a qui aportarà bona part de les dades que permetran avaluar si la seva activitat docent és satisfactòria.
Per a una avaluació favorable serà necessari haver obtingut una valoració positiva en cadascun dels quatre
blocs d’indicadors, i cal tenir en compte que no es pot aplicar un sistema de compensació entre els blocs
d’avaluació.
Els criteris de l’avaluació seran els següents:
6.1. Dedicació docent
S’ha de valorar la dedicació docent tenint-ne en compte la complexitat (quantitat de docència, varietat
d’assignatures, etc.) i quan el docent té un mínim de 120 hores de docència a l’any o 600 al llarg del
quinquenni. Si durant el període que s’avalua s’han exercit càrrecs de gestió, el docent pot haver fet un 25 %
menys de docència que el llindar mínim establert (és a dir, 90 hores de docència a l’any o 450 al llarg del
quinquenni).
Les situacions d’incapacitat temporal, maternitat i adopció o acolliment temporal durant el període d’avaluació
no computaran per al càlcul de la mitjana de dedicació docent, d’acord amb el que estableix la LOU.
Per tal d’obtenir una valoració positiva en aquest apartat serà necessari disposar, com a mínim, d’una
puntuació de 10, tenint en compte que la puntuació màxima és de 35.
En aquest apartat es valoraran els criteris següents:
•
•
•
•

Docència impartida, en la qual es poden considerar variables com ara impartir la docència a primer curs,
impartir assignatures a doctorat i màster, la varietat d’assignatures durant el quinquenni, impartir
docència en una llengua estrangera si no ho requereix l’assignatura, etc.
Participació en comissions de docència, revisió de plans d’estudis o comitès d’avaluació interna de
titulacions de la UAB o avaluació de titulacions d’altres institucions com a membres de comitès
d’avaluació externs.
Direcció de treballs (tesis doctorals, treballs de recerca de doctorat, memòries de màster, etc.).
Altres aportacions com ara tasques relacionades amb la transició de secundària a la universitat, captació
d’estudiants, tutories especials (estudiants amb discapacitats, esportistes d’alt nivell, programació
específica de facultats, etc.), assignatures propedèutiques, etc.

6.2. Formació, innovació i reconeixement
L’actuació professional i el desenvolupament d’aquesta es valoraran en funció de la realització de determinades
activitats per part del docent. Per a obtenir una avaluació favorable la persona interessada ha de tenir, com a
mínim, una puntuació de 3, mentre que el màxim que es pot obtenir en aquest apartat són 20 punts.
Aquest apartat inclou els elements següents:
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Formació del professorat. Els cursos i seminaris de millora docent impartits i/o rebuts que repercuteixin
en la millora i la innovació docent del professorat.
Innovació, que comprèn tots els aspectes relacionats amb la implantació de millores. Els aspectes que
s’avaluen són els projectes (direcció o participació en projectes d’innovació docent finançats), els
materials (elaboració de materials docents propis, com ara llibres de text, documents audiovisuals,
pàgines web i material docent per al campus virtual) i l’assistència i/o participació presentant ponències,
comunicacions o pòsters als congressos sobre innovació docent.
Reconeixement de la tasca docent del professorat per part d’altres institucions. Això comprèn els premis i
les distincions, les invitacions per a impartir docència en altres universitats o les beques de mobilitat.

6.3. Valoració dels resultats del professor/a
Aquest apartat inclou dues parts, la valoració dels responsables acadèmics i dels estudiants respecte del
docent:
•

•

La valoració dels responsables acadèmics (vegeu l’annex 2) sobre el docent, emesa per mitjà d’un
informe de caràcter confidencial fet pel degà o degana o pel director/a del centre on imparteix docència el
professor/a. Per a fer l’informe, cal haver-se assessorat amb el coordinador/a de titulació i haver
consultat el director/a del departament on el professor/a està inscrit/a.
Les enquestes de satisfacció dels estudiants respecte de la docència rebuda pel professor/a. A la UAB tot
el professorat i les assignatures han de ser sotmesos a enquesta com a mínim una vegada al llarg d’un
bienni (quatre semestres). Per tant, es garanteix que l’activitat docent de cada professor/a, al llarg del
quinquenni, ha estat sotmesa a avaluació pels seus estudiants com a mínim dues vegades. El docent
avaluat pot incloure comentaris als resultats de les enquestes, en l’apartat d’observacions, si ho considera
oportú.

Per a obtenir una avaluació favorable, la persona interessada ha de tenir, com a mínim, una puntuació de 10 en
aquest apartat, tenint en compte que el bloc sencer val 30 punts (15 per cadascun dels ítems).
6.4. Informe d’autoavaluació
En aquest apartat, el docent ha d’explicar la seva tasca docent seguint els criteris que trobarà al document
Informe de l’activitat docent. Aquest apartat té una puntuació màxim de 15 punts i el docent ha d’obtenir com
a mínim 7 punts per a ser avaluat positivament d’aquest bloc.
El docent també podrà fer referència a totes aquelles situacions, limitacions i condicionants que tinguin alguna
repercussió, tant positiva com negativa, en la docència impartida i en els seus resultats.
Alguns dels elements sobre els quals podrà centrar les seves reflexions són els següents:
•

•

•

Planificació de l’activitat docent
— Condicions de desenvolupament (característiques dels grups, espais o escenaris, etc.)
— Coordinació d’activitats amb altres professors (costos, beneficis i problemes)
— Plans d’estudis o de formació: aspectes positius, mancances estructurals ordenació, nombre de
crèdits assignats, etc.), ubicació, etc.
— Guia docent i/o programes de les assignatures: articulació de la docència
Desenvolupament de l’activitat docent
— Les característiques de l’estudiantat: desenvolupament d’activitats, coneixements previs,
assistència a classe, dedicació (ECTS), importància del treball autònom, etc.
— Els plans de formació propis: adequació dels objectius, activitats, metodologies, recursos,
sistemes d’avaluació, calendari, etc.
— Valoració de l’actuació docent pròpia (punts forts i febles)
Resultats de l’activitat docent
— Resultats acadèmics: nivell de desenvolupament de l’estudiantat d’acord amb les competències
establertes en el pla d’estudis i en la planificació docent
— Valoració de l’opinió de l’estudiantat respecte a les activitats cursades
— Nivell de satisfacció. Anàlisi i valoració d’innovacions i millores incorporades

7. Resultats i repercussions de l’avaluació
Una vegada analitzats els informes presentats per cadascun dels docents que es volen sotmetre a avaluació del
tram docent autonòmic, la Comissió de Qualitat i d’Avaluació de la UAB els atorgarà una valoració final de
“favorable” o “desfavorable”, que estarà determinada per la valoració obtinguda a cadascun dels blocs
indicadors. Cada bloc obtindrà una puntuació.
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8. La Comissió de Qualitat i d’Avaluació de la UAB
A la UAB, l’organisme encarregat de valorar els trams docents autonòmics i de determinar si l’avaluació és o no
favorable per al professorat que s’ha presentat a la convocatòria és la Comissió de Qualitat i d’Avaluació, que té
els objectius següents:
1. Correspon a la Comissió:
a) Aprovar el desenvolupament dels sistemes d’avaluació del rendiment del personal acadèmic.
b) Aprovar l’aplicació dels sistemes d’avaluació del rendiment del personal acadèmic.
c) Aprovar les concessions de trams docents.
d) Aprovar l’aplicació dels sistemes d’avaluació institucional.
e) Aprovar l’aplicació dels programes d’estudis d’inserció professional i de satisfacció dels graduats.
f) Aprovar i resoldre els assumptes derivats de l’aplicació de les normatives aprovades en matèria de qualitat i
avaluació pel Consell de Govern, i interpretar i desenvolupar els aspectes no considerats, d’acord amb els
principis generals establerts respecte d’aquest àmbit.
2. Correspon a la Comissió de Qualitat i d’Avaluació aprovar, per delegació del Consell de Govern, els
assumptes que aquest òrgan expressament li delegui.
3. Correspon a la Comissió de Qualitat i d’Avaluació informar de les propostes que han de ser discutides i, si
escau, aprovades pel Consell de Govern en matèria de:
a) Sistemes d’avaluació del rendiment del personal acadèmic.
b) Contracte programa amb la Generalitat de Catalunya i desplegament dels acords de planificació interna.
c) Qualsevol altra matèria que estableixi la normativa vigent o per la qual el Consell de Govern requereixi un
informe de la Comissió.
Així mateix, la seva composició té en compte que hi hagi representants de totes les branques del coneixement
en les quals la UAB imparteix titulacions acadèmiques, és a dir: ciències humanes i, ciències socials, ciències de
la salut, ciències experimentals i enginyeries.
Formen part de la Comissió:
— els presidents (2): vicerector de Personal Acadèmic i vicerector d’Estudis i de Qualitat
— els membres per raó del càrrec (3):
o vicerector d’Estudiants i de Cultura
o adjunta als vicerectors d’Estudis i de Qualitat i d’Ordenació Acadèmica
o vicegerent d’Ordenació Acadèmica
— el degà o degana o director/a d’escola (1)
— el director de departament (1)
— professorat (6)
— estudiantat (5)
— representants dels agents socials (2) (amb veu i sense vot).
9. El procediment de sol·licitud i les reclamacions
El procediment que ha de seguir el professorat que vulgui demanar un tram docent autonòmic està especificat
en un protocol creat amb aquest efecte que es troba a l’annex 3.
10. Annexos
Annex 1. Informe de l’activitat docent (plantilla que completa parcialment el professor/a)
Annex 2. Informe del degà o degana o del director/a del centres
Annex 3. Protocol de sol·licitud del tram docent autonòmic
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Annex 1. Informe de l’activitat docent

Informe de l’activitat docent
Dades d’identificació
COGNOMS I NOM:
NIF:
PDI funcionari
PDI contractat

Cos docent:
Categoria:

DEPARTAMENT:
CENTRE/S:

DATA:
SIGNATURA

DECLARO que les dades consignades en aquesta plantilla són certes. (En cas que, en el procés de
verificació, quedés constància de falsedat o ocultació de dades, o de qualsevol altra circumstància que
acrediti que la persona interessada no reuneix els requisits exigits per a aquesta convocatòria, la seva
sol·licitud quedarà sense efectes.)
Per a poder atorgar el complement docent autonòmic es considera que, a cadascun dels quatre
apartats, el professor/a ha d’obtenir una valoració favorable i que tots són de compliment
obligatori.
1. Dedicació docent
Puntuació màxima: 35 punts
Puntuació mínima que s’ha d’obtenir en aquest apartat: 10
1.1. Docència impartida
La docència que té assignada el docent
L’encàrrec docent mínim que ha de tenir un docent és de 120 hores a l’any o de 600 hores al llarg del
quinquenni.
Assignatura

Cicle

Curs

Hores

Observacions:
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El professorat pot posar-hi les rectificacions de les dades proporcionades per l’OPQ.

1.2. Participació en comissions
Participació en comissions de docència, de revisió o d’elaboració dels plans d’estudis; comitès d’avaluació
interna de titulacions de la UAB o d’avaluació externa de titulacions d’altres universitats
Nom de la comissió

Tipus de participació

Facultat / universitat

Curs acadèmic

1.3. Direcció de treballs
Cal indicar la direcció de treballs del tipus tesi doctoral, treball de recerca dels programes de doctorat,
memòria de recerca dels màsters, etc.
Títol del treball

Tipologia del treball

Nom del màster o del
doctorat

Any de presentació del
treball

1.4. Altres aportacions
Desenvolupament d’activitats relacionades amb la transició de secundària a universitat i la captació
d’estudiants. Tutories especials (alumnes discapacitats, esportistes d’elit, etc.)
Tipus d’activitat

Facultat

Any
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Observacions:

2. Formació, innovació i reconeixement
Puntuació màxima: 20 punts
Puntuació mínima que s’ha d’obtenir en aquest apartat: 3
2.1. Formació del professorat

2.1.1. Formació impartida (cursos i seminaris de millora docent impartits)
Títol del curs

Nom de la institució on Any
s’imparteix

Durada del curs (hores)

2.1.2. Formació rebuda (assistència a cursos, seminaris o activitats formatives que repercuteixen en la millora
o en la innovació docent)
Títol del curs

Nom de la institució on es Any
rep

Durada del curs (hores)

2.2. Innovació
Aspectes relacionats amb la innovació docent i la implantació de millores
2.2.1. Projectes (direcció o participació en projectes d’innovació docent finançats per la UAB, pel departament
de la Generalitat de Catalunya competent en matèria d’universitats, pel MEC o per altres organismes durant el
quinquenni)
Títol del projecte

Entitat finançadora

Tipus de participació

Data
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2.2.2. Materials (elaboració de materials docents propis)
•

Publicacions docents, llibres de text, capítols de llibres, documents sobre innovació docent,
material audiovisual, etc.

Descripció bibliogràfica del material
(autoria, títol, editorial, col·lecció, etc.)

•

Assignatura en què s’usa

Documents docents per al campus virtual de la UAB, altres documents docents en xarxa
gestionats per la UAB, pàgines web

Descripció del material
(autoria, títol, característiques)

Assignatura en què s’usa

Observacions:

2.2.3. Congressos
Assistència i/o presentació d’alguna ponència o comunicació a congressos, jornades o seminaris específics
sobre metodologies i innovació docent
Nom del congrés

Tipus de participació

Data

Aportació i títol (si escau)

2.3. Reconeixement
Fa referència a les activitats que demostren el reconeixement del docent en altres institucions
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2.3.1. Premis i distincions docents rebuts durant el quinquenni
Nom del premi o la distinció

Institució que l’atorga

Any

2.3.2. Invitacions per a impartir docència en altres universitats o institucions i/o beques de mobilitat dins dels
programes europeus o altres (p. ex. Sòcrates, Erasmus, etc.)
Títol del curs o de
l’assignatura

Curs acadèmic

Idioma

Nombre de crèdits Universitat o institució

3. Valoració de la planificació i dels resultats del professor/a
Puntuació màxima: 30 punts
Puntuació mínima que s’ha d’obtenir en aquest apartat: 10
3.1. Valoració del responsable acadèmic
(informe confidencial dels degans amb el suport dels coordinadors de titulació i després de consultar els
directors dels departaments)

3.2. Valoració de la satisfacció de l’estudiantat amb la docència impartida
(resultats de les enquestes que responen els estudiants sobre el professorat que imparteix una assignatura)
Observacions:
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4. Informe d’autoavaluació

Puntuació màxima: 15 punts
Puntuació mínima que s’ha d’obtenir en aquest apartat: 7

El professor/a que sol·licita l’avaluació del tram docent reflexionarà sobre els aspectes següents:
•

Planificació de l’activitat docent
S’hi poden considerar:
—criteris de selecció de la matèria i integració a l’àrea de coneixement
—observacions sobre els models i les línies mestres i d’organització docent
—coordinació amb altres professors
—línies mestres o elements que cal considerar a l’hora de dissenyar el programa de formació
—principals punts de vista en què es basa la pràctica docent: procés de preparació de la matèria i
justificació dels continguts i les activitats.

•

Desenvolupament de l’activitat docent
S’hi poden considerar:
—factors que influeixen en el compliment del programa, del curs i de les activitats
—interacció amb els estudiants a l’aula, participació d’aquests en l’aprenentatge
—procediments d’avaluació: motius de l’elecció i utilitat de les activitats.

•

Resultats de l’activitat docent
S’hi poden considerar:
—resultats acadèmics assolits per l’estudiantat i grau d’aprofitament de la matèria, competències en què
s’ha avançat més. Cal destacar-ne els punts forts, els febles i les propostes de millora respecte a:
—desenvolupament de l’aprenentatge de l’estudiantat (cal destacar si les revisions han implicat
canvis en la metodologia docent)
—dificultats pròpies de la tasca docent i altres condicionants externs
—actualització de continguts a partir d’activitats de formació continuada, actualització
metodològica o participació en projectes d’innovació i millora docent.
RESUM DE LES VALORACIONS DE L’INFORME DE L’ACTIVITAT DOCENT DEL PROFESSORAT

CRITERI

1. DEDICACIÓ
DOCENT

PUNTUACIÓ
MÀXIMA DEL
BLOC
35

PUNTUACI
Ó MÍNIMA

20

3

10

1.1. DOCÈNCIA IMPARTIDA
1.2. PARTICIPACIÓ EN COMISSIONS
1.3. DIRECCIÓ DE TREBALLS
1.4. ALTRES APORTACIONS

2. FORMACIÓ,
INNOVACIÓ I
RECONEIXEMENT

2.1. FORMACIÓ

2.1.1. F. impartida
2.1.2. F. rebuda

2.2. INNOVACIÓ

2.2.1. Projectes
2.2.2. Materials
2.2.3. Congressos

2.3. RECONEIXEMENT

2.3.1. Premis
2.3.2. Invitacions
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3.1. VALORACIÓ DEL RESPONSABLE
3. VALORACIÓ DE LA
PLANIFICACIÓ I DELS RESULTATS ACADÈMIC
DEL PROFESSOR/A
3.2. VALORACIÓ DE LA SATISFACCIÓ DE
L’ESTUDIANTAT

4. INFORME D’AUTOAVALUACIÓ
PUNTUACIÓ TOTAL

15

10

15

15

7

100

30

Aquest és el quadre resum de l’Informe de l’activitat docent, que proporciona la informació sobre l’activitat
docent d’un professor/a al llarg d’un quinquenni.
Annex 2. Informe del degà o degana o del director/a dels centres
INFORME CONFIDENCIAL DEL CENTRE
(L’ha d’omplir el degà o degana de facultat o el director/a d’escola, amb l’assistència de la coordinació de
la titulació i havent consultat el director/a del departament al qual pertany el professor/a.)
Nom i cognoms del professor/a: ______________________________________

1. Grau de compliment de l’encàrrec docent per part del professor/a
1.A. Valoreu, en conjunt, aspectes com ara l’assistència del professor/a a les classes, segons les evidències de
què es disposen —fulls de signatura, queixes de l’estudiantat, etc.—, així com la presència o l’absència del
professor/a al despatx durant l’horari de tutoria fixat.
Molt insatisfactori

Molt satisfactori

1.B. Valoreu, també globalment, si el professor/a compleix les obligacions en relació amb la revisió de notes,
l’entrada de qualificacions a les actes, etc.
Molt insatisfactori

Molt satisfactori

2. Responsabilitat del professor/a en la planificació docent
Valoreu, en conjunt, aspectes com ara la dedicació del professor/a en l’elaboració i l’actualització dels
programes, així com en el compliment dels requeriments del centre i/o la coordinació de titulació respecte als
requisits que han de reunir els programes docents, les pràctiques, les proves, etc.
Molt insatisfactori

Molt satisfactori

3. Participació del professor/a en la docència, més enllà del compliment estricte d’aquesta
Valoreu globalment la implicació del professor/a en les tasques institucionals que li han estat encomanades, així
com la seva participació i actitud en comissions de docència, d’elaboració i/o revisió de plans d’estudis, de
coordinació docent amb altres professors/es de la mateixa assignatura i/o titulació, activitats de promoció de la
titulació, etc.
Molt insatisfactori

Molt satisfactori
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4. Resultats de l’actuació docent del professor/a
Valoreu el rendiment acadèmic dels estudiants que han rebut la docència d’aquest professor/a, així com altres
indicadors relacionats amb l’actuació docent, com ara la satisfacció de l’alumnat envers aquest professor/a.
Molt insatisfactori

Molt satisfactori

5. Valoració global de l’actuació docent del professor/a. Es recomana recollir el màxim nombre
d’evidències per a fer-ho (p. ex. dades sobre les reunions amb els delegats de curs, els resultats de
les comissions de docència, etc.)
Molt insatisfactori

Molt satisfactori

Observacions

Data i signatura del degà o degana
Annex 3. Protocol de sol·licitud del tram docent autonòmic
—

El professor o professora, a partir de la data de la convocatòria d’avaluació de l’activitat docent, disposa
d’un termini per a presentar al Registre General de la UAB la sol·licitud en suport paper, segons el
model que figuri en l’annex de la convocatòria. Aquest model també es pot trobar a la pàgina web:
www.uab.es/opq.

—

Vistes les sol·licituds, l’Oficina de Planificació i de Qualitat (OPQ) de la UAB elaborarà i trametrà al
professor o professora sol·licitant les dades de què disposa sobre la seva docència. El professor o
professora ha de retornar a l’OPQ l’avís que confirma que ha rebut la documentació.

—

A partir de la recepció d’aquestes dades, el professor o professora disposa d’un altre termini per tal
d’elaborar i presentar tota la documentació que es requereix per a l’avaluació, segons el manual de la
UAB i el model normalitzat de recollida d’informació dissenyat per a facilitar l’entrada de les dades, així
com per a presentar reclamacions justificades i acreditades en cas de no conformitat amb les dades que
li ha facilitat l’OPQ. La documentació caldrà presentar-la en suport paper i havent signat tots els fulls al
Registre General de la UAB.

—

Posteriorment, la Comissió de Qualitat i d’Avaluació i (CQA) resoldrà i comunicarà els expedients
avaluats.

—

El professorat, en el termini reglamentari, podrà presentar les reclamacions que consideri oportunes.

—

La CQA revisarà les al·legacions, resoldrà i comunicarà els resultats. Contra aquesta resolució el
professorat podrà presentar, en el termini d’un mes, un recurs davant el rector o rectora.

—

La CQA trametrà a l’AQU la llista del professorat amb avaluació positiva per a fer-ne la certificació.

—

Finalment, es presenta al Consell de Govern perquè formuli la proposta d’assignació al Consell Social.

—

Les dates i els terminis específics figuraran en cada convocatòria.

Mecanismes de control de la informació confidencial
—

Es garanteix la plena confidencialitat de qualsevol informació facilitada, d’acord amb el que estableix la
Llei 15/1999, de 13 de setembre, per a la protecció de dades personals.
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—

Les dades recollides mitjançant formularis, correus electrònics o altres vies s’han de destinar
exclusivament a les finalitats indicades.

—

La CQA, com a comissió delegada del Consell de Govern de la UAB, es reserva la possibilitat de
contrastar la veracitat de les dades aportades.

—

Les dades rebudes s’han de tractar d’acord amb el que preveu la Llei orgànica 15/99, de 13 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i la resta de normativa concordant vigent a
Espanya.

Mecanismes de transparència i de recurs
El professorat ha de conèixer prèviament els criteris i els referents adoptats per la UAB. La signatura de la
sol·licitud indica que el professor o professora accepta els procediments i les actuacions d’avaluació i recurs del
model de la Universitat, els quals s’han publicat en la convocatòria.
Acord 51/2007, de 7 de novembre, pel qual s'acorda:
1. Aprovar la participació de la UAB en el consorci Centre de Biologia Animal i Teràpia Gènica - Plataforma
Fenotipal Metabòlica (CBATEG-Mouse Clínic) integrat pel Ministeri d'Educació i Ciència, la Generalitat de
Catalunya i la pròpia UAB. La finalitat del consorci és gestionar el disseny, la construcció, l'equipament i
l'explotació del CBATEG-Mouse Clínic i estarà dedicat a la investigació científica en tots els aspectes relacionats
amb el camp de les biotecnologies i, de forma específica, en el de la biotecnologia animal i teràpia gènica, i
estarà al servei de tota la comunitat científica i tecnològica nacional i obert a la col·laboració internacional.
2. Autoritzar la cessió d'ús dels equips, béns i instal·lacions que la UAB té al Centre de Biotecnologia Animal i
Teràpia Gènica, actualment en funcionament, com a aportació de la UAB al consorci, mantenint la titularitat per
part de la Universitat.
3. Autoritzar la cessió al consorci CBATEG-Mouse Clínic d'un dret de superfície sobre una parcel·la d'un màxim
de 1.400 m2 per un termini de quinze anys, prorrogables fins el màxim legal establert, i d'acord amb el que
disposa l'article 22.5 de la Llei de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya. El consorci haurà de destinar la
parcel·la esmentada a la construcció de les dependències necessàries per a l'ampliació del CBATEG-Mouse Clínic
i la posterior explotació del Centre.
4. Autoritzar el rector o persona en qui delegui perquè, amb les més àmplies facultats pugui signar els
documents públics i privats que siguin necessaris, amb les clàusules que consideri més adients, per donar
compliment a aquest acord.
5. Elevar aquest acord al Consell Social.
Acord 52/2007, de 7 de novembre, pel qual s'acorda ratificar la modificació del Reglament del Departament
de Farmacologia, de Terapèutica i de Toxicologia, que amb les modificacions introduïdes queda redactat de la
manera següent:
Reglament del Departament de Farmacologia, de Terapèutica i de Toxicologia
TÍTOL PRIMER. NATURALESA, COMPOSICIÓ, ESTRUCTURA I FUNCIONS
Article 1. Denominació i finalitat
El Departament de Farmacologia, de Terapèutica i de Toxicologia és la unitat bàsica que promou i organitza la
docència i la recerca en Farmacologia, Terapèutica i Toxicologia. En l’àmbit de la docència, coordina els
ensenyaments de les àrees de coneixement de Farmacologia i de Toxicologia en tots els Centres de la
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), i també organitza i desenvolupa programes i estudis de doctorat i de
postgrau en Farmacologia, Terapèutica i Toxicologia. En l’àmbit de la recerca, promou les activitats i iniciatives
de recerca i transferència de coneixements del seu personal acadèmic i hi dóna suport.
Article 2. Règim jurídic
El Departament de Farmacologia, de Terapèutica i de Toxicologia va ser creat per acord de la Junta de Govern
de 14 de desembre de 1995 i es regeix per la legislació universitària vigent, pels Estatuts de la Universitat
Autònoma de Barcelona i per les normes del seu reglament.
Article 3. Membres
Són membres del Departament el personal acadèmic, el personal d’administració i serveis i el personal
investigador en formació adscrits al Departament.
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Es considera personal investigador en formació adscrit al Departament l’estudiantat de tercer cicle i els becaris
o becàries que acreditin que estan matriculats en el programa oficial de postgrau de Farmacologia o que estan
vinculats a un projecte d’investigació del Departament i que, a més, siguin dirigits (o codirigits) per, almenys,
un doctor o doctora del Departament.
Article 4. Funcions
4.1. Són funcions del Departament:
a) Coordinar i impartir els ensenyaments de les àrees de coneixement de Farmacologia i Toxicologia i de les
seves especialitats d’acord amb els plans d’estudis i la programació docent de les facultats.
b) Assignar al personal acadèmic i al personal investigador en formació amb obligacions docents la docència
en cada matèria de la seva competència.
c) Impulsar les activitats i les iniciatives docents i investigadores del personal acadèmic del Departament
d) Fomentar la creació de grups d’investigació i promoure projectes d’investigació.
e) Organitzar i desenvolupar cursos especialitzats, programes de doctorat i fomentar l’elaboració de tesis
doctorals.
f) Fomentar la renovació científica i pedagògica dels seus membres.
g) Fomentar la realització de programes d’ensenyament i d’investigació interdisciplinaris i interdepartamentals.
h) Promoure’n la formalització i subscriure contractes en l’àmbit de la recerca amb persones físiques, entitats
públiques o privades, nacionals o estrangeres, d’acord amb la legislació vigent, els Estatuts i la normativa
que els desenvolupi.
i) Participar en els processos d’avaluació de la qualitat de la docència, la recerca i la gestió.
j) Proposar modificacions raonades de la relació de llocs de treball del personal d’administració i serveis del
Departament, en els termes previstos al títol III dels Estatuts de la UAB.
k) Servir de canal d’informació, de representació i de participació dels membres de la comunitat universitària
en el govern de la Universitat i en la relació de la Universitat amb la societat.
l) Gestionar la dotació pressupostària i els mitjans personals i materials que tingui assignats.
m) Promoure, en l’àmbit de la seva competència, les relacions de la Universitat amb la societat i, en especial,
amb els organismes sanitaris, les organitzacions professionals i la indústria.
n) Col·laborar en les tasques encaminades a la formació permanent dels professionals graduats.
o) Exercir qualsevol altra funció que els Estatuts i els reglaments de la Universitat li atribueixin.
4.2. Pluriennalment i a instància dels òrgans de govern, el Departament farà pública una memòria d’activitats
en la qual donarà a conèixer els resultats assolits individualment i col·lectivament en la docència i la recerca.
L’òrgan responsable d’elaborar i fer pública la memòria esmentada és el director del Departament.
Article 5. Estructura
5.1. El Departament està constituït per les àrees de coneixement de Farmacologia i de Toxicologia i les seves
especialitats afins científicament.
5.2. El Departament s’estructura en set Unitats, que són les següents:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Unitat
Unitat
Unitat
Unitat
Unitat
Unitat
Unitat

de
de
de
de
de
de
de

Farmacologia
Farmacologia
Farmacologia
Farmacologia
Farmacologia
Farmacologia
Toxicologia.

de
de
de
de
de
de

Sant Pau.
la Vall d’Hebron.
l’UDIMAS.
l’Hospital Germans Trias i Pujol.
Medicina Campus.
Veterinària.

5.3. Els membres del Departament han d’estar adscrits a una de les unitats esmentades.
Article 6. Adscripció
El Departament de Farmacologia, de Terapèutica i de Toxicologia està adscrit, per mitjà de les seves set
unitats, a les Facultats de Medicina i Veterinària, en els termes següents:
a) Les unitats de Farmacologia de Sant Pau, Farmacologia de la Vall d’Hebron, Farmacologia de l’UDIMAS,
Farmacologia de l’Hospital Germans Trias i Pujol, i Farmacologia de Medicina Campus, a la Facultat de
Medicina.
b) La Unitat de Farmacologia de Veterinària, a la Facultat de Veterinària.
c) La Unitat de Toxicologia, a la Facultat de Veterinària.
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TÍTOL SEGON. ÒRGANS DE GOVERN I ALTRES ÒRGANS
Article 7. Tipus d’òrgans
7.1. Són òrgans de govern del Departament:
a) El Consell de Departament.
b) El director del Departament.
c) La Comissió Executiva del Departament.
7.2. El Departament també està format pels òrgans següents:
a) El Consell d’Unitat.
b) El coordinador d’unitat.
CAPÍTOL PRIMER. EL CONSELL DE DEPARTAMENT
Article 8. Naturalesa i funcions
El Consell de Departament, presidit pel director del Departament, és l’òrgan col·legiat de govern del
Departament.
Article 9. Composició
9.1 Són membres del Consell de Departament:
a) tot el personal acadèmic doctor, i
b) una representació de cadascun dels col·lectius següents:
un representant del personal acadèmic no doctor de cada unitat departamental,
un representant del personal investigador en formació de cada unitat departamental (en cas que el
nombre de persones d’aquest col·lectiu en una unitat sigui igual o superior a cinc, aquesta escollirà
dos representants),
un representant del personal d’administració i serveis de cada unitat departamental que en tingui
d’adscrit (en el cas de les unitats que en tinguin adscrits un nombre igual o superior a cinc, la
representació serà de dues persones).
9.2. Els membres electes del Consell de Departament es renovaran cada tres anys. La normativa electoral serà
elaborada per la Comissió Executiva. Qualsevol membre electe del Consell que per qualsevol motiu deixi de
formar-ne part, serà substituït per un altre, elegit de la mateixa manera. En aquest cas la baixa dels membres
haurà de ser comunicada a la Comissió Executiva perquè els substitueixi amb altres membres del seu col·lectiu.
Article 10. Competències
Són competències del Consell de Departament:
a) Elaborar, modificar i aprovar el Reglament del Departament.
b) Convocar les eleccions a director.
c) Elegir i revocar el director.
d) Aprovar la relació, la distribució i l’execució de les despeses.
e) Aprovar la memòria anual de les seves activitats.
f) Elaborar els informes que siguin de la seva competència i, especialment, els relatius a la creació de nous
departaments, i també a la creació, modificació o supressió de titulacions i dels seus corresponents plans
d’estudis, quan afectin temes relatius a les seves àrees de coneixement o especialitats.
g) Programar i coordinar la tasca docent del Departament i proposar els programes de doctorat.
h) Formular a la Junta de Facultat o d’Escola els suggeriments que consideri adients en relació amb els plans
d’estudis.
i) Instar la creació d’instituts universitaris d’investigació i d’altres centres de recerca.
j) Organitzar cursos d’especialització o de divulgació, seminaris i cicles de
conferències dins de les seves àrees de coneixement i especialitats, i fomentar la coordinació d’aquestes
activitats amb altres departaments.
k) Promoure la formalització de contractes amb entitats públiques o privades per a la realització de treballs
científics, tècnics o artístics.
l) Proposar la convocatòria de places de professorat dels cossos docents universitaris, de professorat contractat
i d’ajudants.
m) Proposar els membres de les comissions de selecció del personal docent i investigador, funcionari i
contractat, perquè siguin designats.
n) Proposar la contractació de professorat emèrit i visitant.
o) Proposar la contractació de personal, a l’efecte de recerca, per a efectuar treballs temporals o específics.
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p) Crear comissions
q) Assumir qualsevol altra competència que li atribueixin els Estatuts i la resta de normes aplicables.
Article 11. Funcionament
11.1. El Consell de Departament es reunirà en sessió ordinària, com a mínim, un cop a l’any. Les reunions han
de tenir lloc sempre durant el període lectiu
11.2. El Consell de Departament es podrà reunir en sessió extraordinària i/o urgent:
a) Per iniciativa pròpia del director.
b) A petició de la Comissió Executiva.
c) A sol·licitud per escrit, almenys, d’un terç dels seus membres.
11.3. La convocatòria de les sessions del Consell de Departament correspon al director.
11.4. La convocatòria es farà pública amb l’ordre del dia, el lloc, la data i l’hora de reunió amb una antelació
mínima d’una setmana, llevat dels casos d’urgència, en els quals s’aplicarà l’article 11.5.
11.5. Les sessions urgents hauran de ser convocades amb una antelació mínima de quaranta-vuit hores i
màxima de setanta-dues hores.
11.6. La petició de convocatòria del Consell de Departament a instància d’un terç dels membres del Consell s’ha
d’adreçar per escrit al director i ha d’estar signada per tots els sol·licitants. L’escrit ha de contenir una
justificació de la petició i la indicació dels assumptes que es proposen per a ser incorporats a l’ordre del dia. El
director ha de convocar la sessió en el termini dels deu dies següents al de la petició. Quan el Consell de
Departament s’hagi de reunir amb caràcter urgent el director trametrà la convocatòria en el termini màxim de
quaranta-vuit hores després de rebre la petició escrita.
11.7. La Comissió Executiva fixarà l’ordre del dia de les sessions del Consell de Departament, que haurà
d’incloure necessàriament les propostes presentades per escrit, amb anterioritat a la data de la convocatòria,
per un mínim del 10% dels membres del Consell, llevat que es tracti d’assumptes que siguin competència
d’altres òrgans de la Universitat.
11.8. El director pot fixar l’ordre del dia en el cas que aquest convoqui el Consell de Departament per iniciativa
pròpia o quan el caràcter urgent de la convocatòria així ho requereixi.
11.9. El Consell de Departament es reunirà en sessió extraordinària per a l’elecció del director.
11.10. Perquè la constitució del Consell sigui vàlida és necessària la presència, almenys, del director i del
secretari —o de qui els substitueixi—, i de la meitat dels seus membres en primera convocatòria i, com a
mínim, d’un 30% dels seus membres en segona convocatòria que tindrà lloc mitja hora més tard.
11.11. Abans d’una votació, qualsevol membre del Consell podrà sol·licitar la comprovació del quòrum.
11.12. El Consell de Departament serà presidit i moderat pel director, assistit pel secretari, que estendrà acta
de cada sessió.
11.13. Preceptivament, s’obrirà un debat per a cada punt de l’ordre del dia.
11.14. El director podrà proposar el canvi de l’ordre dels diferents punts de l’ordre del dia.
11.15. El Departament podrà crear les comissions que els seus òrgans de govern consideri adients. La funció de
les comissions és realitzar els estudis tècnics i elaborar els informes i les propostes que els siguin encomanats.
La composició de cada comissió l’acordada la Comissió Executiva. Les comissions establiran el seu propi règim
intern de funcionament en la forma que considerin més adient, que s’haurà de comunicar a la Comissió
Executiva.
Article 12. Adopció d’acords
12.1. Els acords podran adoptar-se per assentiment, o per votació ordinària o secreta, d’acord amb les regles
següents:
a) Es consideren aprovades per assentiment les propostes que no suscitin cap oposició.
b) Altrament, s’ha de fer una votació ordinària, que es realitzarà a mà alçada: en primer lloc, els que aprovin la
proposta; a continuació, els que la desaprovin i, finalment, els que s’abstinguin.
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c) La votació ha de ser secreta en tots els assumptes referits a persones, quan així ho decideixi el director o a
sol·licitud del 20% dels membres presents. En tot cas ha de ser secreta l’elecció del director.
d) Perquè l’adopció d’un acord sigui vàlida, han de ser-hi presents, almenys, el 30% dels membres del Consell,
a més del director i del secretari, o de les persones que els substitueixin.
12.2. Els acords, en cas de votació, s’adopten per majoria simple, sense perjudici dels acords que segons
previsions específiques hagin d’adoptar-se per majoria qualificada.
12.3. A l’efecte d’aquest reglament, s’entén que hi ha majoria simple quan els vots emesos en un sentit
superen els emesos en qualsevol altre, sense comptar-hi les abstencions, els vots en blanc i els nuls. S’entén
que hi ha majoria absoluta quan s’expressa en el mateix sentit el primer nombre enter de vots que segueix el
nombre resultant de dividir per dos el total dels electors o dels membres de ple dret d’un òrgan. Aquestes
regles són també d’aplicació quan es procedeixi a l’elecció de persones.
12.4. Quan en una votació hi hagi empat se’n farà una altra. En cas que l’empat persisteixi, decidirà el vot de
qualitat del director del Departament.
12.5. No es podrà prendre cap acord sobre assumptes que no figurin en l’ordre del dia.
12.6. L’acta de cada sessió contindrà la indicació de les persones assistents, les circumstàncies de lloc i de
temps en què es va dur a terme, l’ordre del dia, els punts principals de les deliberacions, la forma i el resultat
de les votacions i el text dels acords.
12.7. Les actes s’han d’aprovar en la sessió ordinària del Consell següent i les signarà el secretari amb el
vistiplau del director del Departament.
12.8. El vot dels membres del Consell és personal i indelegable.
Article 13. La Comissió Executiva
13.1. La Comissió Executiva és l’òrgan ordinari de govern del Departament i exerceix les competències que hi
delegui el Consell de Departament.
13.2. El Consell de Departament delega la gestió diària del Departament en la Comissió Executiva, però es
reserva el dret de revocar la delegació.
13.3 Els
a)
b)
c)
d)

membres de la Comissió Executiva del Departament són els següents:
el director del Departament, que la presideix,
el secretari del Departament,
el coordinador de postgrau,
el cap de cadascuna de les unitats departamentals (en cas d’absència d’un dels caps d’unitat, aquest
podrà delegar la seva representació a un altre membre docent de la unitat),
e) un representant del personal investigador en formació, escollit per i entre els membres del Consell de
Departament d’aquest col·lectiu,
f) un representant del personal d’administració i serveis, escollit per i entre els membres del Consell de
Departament d’aquest col·lectiu.

13.4 Les funcions de la Comissió Executiva són les següents:
a) Acordar l’ordre del dia de les convocatòries del Consell de Departament, excepte en els casos previstos en
l’article 11.9 d’aquest reglament.
b) Entendre i resoldre, per delegació del Consell, sobre els assumptes del govern del Departament d’acord amb
l’article 10 d’aquest reglament, excepte les competències establertes a les lletres a) i c) de l’article esmentat.
c) Crear les comissions que li encarregui el Consell de Departament i les que consideri adients per al bon
funcionament del Departament
a) Proposar, per delegació del Consell, els perfils de les places de professorat.
13.5. Funcionament
a) El director de Departament convocarà la Comissió Executiva amb la indicació de l’ordre del dia.
b) Els acords de la Comissió Executiva es prendran per majoria simple.
c) No es podran prendre decisions si no hi són presents almenys el 50% dels membres de la Comissió.
d) La normativa de funcionament de la Comissió Executiva la fixarà ella mateixa.
f) S’estendrà acta de cada sessió, que s’haurà d’aprovar en la sessió següent. Es trametrà a cada membre de la
Comissió Executiva una còpia de l’acta, signada pel secretari amb el vistiplau del director del Departament. La
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Comissió Executiva tindrà cura de fer-ne la màxima difusió i el secretari en lliurarà un exemplar a tots els
membres del Consell de Departament que li ho demanin.
CAPÍTOL SEGON. LA DIRECTORA O EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENT
Article 14. Naturalesa i funcions
El director del Departament exerceix les funcions de direcció i gestió ordinària i té la representació del
Departament.
Article 15. Elegibilitat
15.1. El director del Departament és elegit pel Consell de Departament —i nomenat pel rector— entre el
professorat doctor que pertanyi als cossos docents universitaris, sempre que la seva candidatura hagi tingut
prèviament el suport d’un terç dels membres del Consell de Departament, tal com determina l’article 109 dels
Estatuts.
15.2. El director i el seu equip (secretari i coordinador de tercer cicle) seran elegits en una única candidatura.
15.3. Per poder ser director del Departament cal, a més, tenir dos anys d’antiguitat a la Universitat Autònoma
de Barcelona.
15.4. És causa d’incompatibilitat, a més de les d’inelegibilitat, ocupar simultàniament un altre càrrec
unipersonal de govern, tal com disposa l’article 50.3 dels Estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Article 16. Elecció
16.1. La convocatòria d’eleccions a director del Departament correspon al Consell de Departament i s’ha de fer
almenys trenta dies abans que expiri el mandat per al qual va ser elegit. Ha d’anar acompanyada del calendari
electoral, tot respectant les fases del procés electoral, llevat de la publicació i difusió del cens, i els terminis que
s’estableixen en el títol I del Reglament electoral.
16.2. El Consell de Departament ha de reunir-se en sessió extraordinària per a l’elecció del director amb aquest
únic punt a l’ordre del dia.
16.3. Cada membre del Consell de Departament disposa d’un sol vot, que s’ha d’exercir presencialment.
L’exercici del vot és indelegable i no es pot efectuar anticipadament.
16.4. Les paperetes de vot per a l’elecció de director han de ser de vot a candidat o de vot en blanc.
16.5. En el supòsit de diverses candidatures, es proclamarà director el candidat que hagi obtingut la majoria
absoluta. En el cas que cap candidat no hagi obtingut la majoria absoluta, s’ha d’efectuar una segona votació
entre els dos candidats que hagin obtingut més vots. En la segona votació es proclama director el candidat que
obtingui la majoria simple de vots.
16.6. Si un cop celebrada l’elecció, el resultat de la votació fos un empat, es farà una nova votació. Si de nou el
resultat fos un empat, el director sortint exercirà com a director en funcions, i la Comissió Executiva convocarà
noves eleccions en el termini màxim de trenta dies.
16.7. En el supòsit d’una sola candidatura, únicament s’ha de fer una votació i es proclama director el candidat
si obté, almenys, la majoria simple dels vots.
Article 17. Durada del mandat i substitució
17.1. El mandat del director és de tres anys i renovable per un sol període consecutiu.
17.2. La substitució del director en cas d’absència o malaltia la farà el secretari del Departament.
17.3. La situació d’absència s’haurà de comunicar al Consell de Departament quan la substitució sigui per
períodes llargs i en cap cas no podrà perllongar-se més de sis mesos consecutius.
17.4. Quan el càrrec de director del Departament quedi vacant per dimissió o per altres raons, la Comissió
Executiva proposarà el nomenament d’un director en funcions i convocarà eleccions immediatament. En el cas
que els càrrecs de secretari o coordinador de tercer cicle quedin vacants, el director en proposarà un en
funcions i la seva proposta serà confirmada, si s’escau, en la reunió del Consell de Departament següent.
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Article 18. Cessament
18.1. El director podrà ser revocat pel Consell de Departament.
18.2. La revocació del director del Departament pot ser proposada per un terç dels membres del Consell de
Departament.
18.3. La presentació de la proposta obliga el Consell de Departament a reunir-se en un termini màxim de deu
dies.
18.4. Després del debat, es farà la votació de la proposta, que s’aprovarà si obté el vot favorable de dos terços
de la totalitat dels membres del Consell de Departament.
18.5. Quan es produeixi la revocació, la Comissió Executiva nomenarà un director en funcions i convocarà
eleccions immediatament.
Article 19. Competències
Són competències del director del Departament:
a) Representar el Departament.
b) Dirigir, coordinar i supervisar l’activitat del Departament.
c) Convocar i presidir el Consell de Departament i la Comissió Executiva i executar-ne els acords.
d) Administrar les partides pressupostàries.
e) Supervisar les tasques del personal d’administració i serveis adscrit al Departament.
f) Proposar al rector el nomenament i el cessament dels càrrecs del seu equip.
g) Vetllar perquè es compleixin les disposicions aplicables al Departament.
h) Vetllar perquè els membres del Departament compleixin els deures i els siguin respectats els seus drets,
d’acord amb les normes específiques que els regulin.
i) Executar els acords del Consell de Departament i de la Comissió Executiva.
j) Fixar l’ordre del dia de les convocatòries del Consell de Departament en els casos previstos en l’article 11.9
d’aquest reglament.
k) Presentar anualment la memòria d’activitats al Consell de Departament.
l) Proposar a la Comissió Executiva la creació de les comissions que consideri adients per al bon funcionament
del Departament.
m) Assumir qualsevol altra competència que puguin atribuir-li les lleis o els Estatuts i, en particular, les que en
l’àmbit del Departament no hagin estat atribuïdes a altres òrgans
Article 20. L’equip de direcció
20.1. El Director del Departament estarà assistit per un equip de direcció en el desenvolupament de les seves
funcions.
20.2. L’equip de direcció del Departament està format pel director, el secretari i el coordinador de tercer cicle.
Article 21. La secretària o el secretari
El secretari del Departament, que ho és també del Consell de Departament i de la Comissió Executiva, és la
persona fedatària dels actes o acords que emanen d’aquests òrgans i, com a tal, estén acta de les sessions i
custodia la documentació del Departament.
CAPÍTOL TERCER. ALTRES ÒRGANS
Article 22. Els consells d’unitat
22.1. El Consell d’Unitat és l’òrgan superior de representació de la unitat.
22.2. El Consell d’Unitat està format per tot el personal acadèmic i una representació dels diferents sectors de
la comunitat universitària, en la mateixa proporció que el Consell de Departament.
22.3. Ningú no podrà formar part simultàniament de més d’una unitat.
22.4. Els òrgans de govern i de representació de la unitat seran el Consell d’Unitat i el coordinador d’unitat. El
Consell d’Unitat i el coordinador seran elegits amb els mateixos criteris que aquest reglament estableix per al
Consell de Departament i per al director.
22.5. Serà competència de cada unitat:
a) Establir el règim de funcionament intern.
b) Elegir el coordinador d’unitat.
c) Administrar el seus recursos econòmics i gestionar els espais que tingui assignats.
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d) Elaborar la proposta de Pla docent de les assignatures que tingui assignades.
e) Proposar a la Comissió Executiva els perfils de les places de professors funcionaris a concurs de l’àrea de
coneixement corresponent, i els membres de les Comissions que hauran de resoldre’ls.
f) Informar la Comissió Executiva del Departament sobre les places de contractats i interins.
g) Elegir els representants a les juntes de la Unitat Docent.
h) Proposar a la Comissió Executiva el nomenament de professors col·laboradors.
Article 23. Les coordinadores i els coordinadors d’unitat
23.1. El coordinador d’unitat és el representant i el coordinador de l’activitat de la unitat.
23.2. El coordinador d’unitat serà elegit cada 3 anys pel Consell d’Unitat segons l’article 22.4 d’aquest
reglament.
TÍTOL TERCER. LA REFORMA DEL REGLAMENT
Article 24. Modificació del Reglament
24.1. La modificació d’aquest reglament requerirà la majoria absoluta dels membres del Consell de
Departament.
24.2. La modificació d’aquest reglament serà proposada pel director a petició del director mateix, de la
Comissió Executiva o a sol·licitud, per escrit, almenys, d’un terç del membres del Consell de Departament.
24.3. La resolució dels casos dubtosos que es puguin presentar en l’aplicació d’aquest reglament correspondrà
a la Comissió Executiva.
24.4. La modificació d’aquest reglament haurà de ser ratificada pel Consell de Govern.
Disposicions transitòries
1. Un cop el Consell de Govern hagi aprovat aquest reglament, en el termini màxim de trenta dies es duran a
terme les eleccions dels membres del Consell de Departament.
2.

La Comissió Executiva en exercici el dia en què el Consell de Govern aprovi aquest reglament convocarà
eleccions a director del Departament en el termini màxim de seixanta dies a partir de la data esmentada i
continuarà en funcions fins a la seva renovació, ja d’acord amb aquest reglament, que haurà de tenir lloc en
el termini màxim de 30 dies després de l’elecció de nou director.

Disposició final
Aquest reglament entrarà en vigor l’endemà de ser aprovat pel Consell de Govern.
Acord 53/2007, de 7 de novembre, pel qual s'acorda designar el doctor Lluís Ferrer Caubet, patró de la
Fundació Empresa i Ciència en representació de la Universitat Autònoma de Barcelona.

I.5. Comissions del Consell de Govern
1.5.1. Comissió d’Afers Acadèmics
I.5.1.1. Subcomissió de Grau
Acord 31/2007, de 29 de novembre, pel qual s’acorda ampliar l’oferta d’activitats susceptibles de
reconeixement com a crèdits de lliure elecció per al curs acadèmic 2007-2008, que tot seguit es transcriu:
Resolució d’activitats aprovades per al reconeixement de crèdits de lliure elecció
Curs Acadèmic 2007-2008
Nom Institució

Títol de l' Activitat

Adreçat a

Cr.

Agrupació Astronòmica de Sabadell

Astronomia observacional i adquisició i
tractament d'imatges astronòmiques

Alumnes de tota la UAB

1.5
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Nom Institució

Títol de l' Activitat

Adreçat a

Associació Ajuda Social Cel Obert

Formació de tècnics d'acollida familiar i
adopció

Alumnes de tota la UAB

3

Associació Ajuda Social Cel Obert

Curs d'aproximació terapia Gestalt

Alumnes de tota la UAB

3

Associació Pro_Disminuïts UAB

Iniciació a la llengua de signes catalana

Alumnes de tota la UAB

2

Alumnes de tota la UAB

1.5

Alumnes de tota la UAB

2

Alumnes de tota la UAB

2.5

Alumnes de tota la UAB

3

Alumnes de tota la UAB

2

Alumnes de tota la UAB

1.5

Alumnes de tota la UAB

1.5

Alumnes de tota la UAB

1.5

Què implica la globalització per a les dones Alumnes de tota la UAB

1.5

Associació Pro_Disminuïts UAB
Aula d'Estudis Socials
Centre de Recerca per a l'Educació
Científica i Matemàtica: CRECIM
Departament de Comunicació
Audiovisual i Publicitat
Departament de Didàctica de
l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal
Diputació de Barcelona.Servei de
promoció polítiques igualtat home-dona
Diputació de Barcelona.Servei de
promoció polítiques igualtat home-dona
Diputació de Barcelona.Servei de
promoció polítiques igualtat home-dona
Diputació de Barcelona.Servei de
promoció polítiques igualtat home-dona
Diputació de Barcelona.Servei de
promoció polítiques igualtat home-dona

Iniciació al sistema de lecto-escriptura
Braille
Curs de formació sobre persones amb
disminució
Energies renovables: ener. eòlica,
ener.solar, ener. de l'hidrogen i
biocombust.
Curs de disseny gràfic i edició digital
Feminisme, art i societat en la segona
meitat del segle XX
Els moviments de les dones i la lluita pels
drets
Dones participant:aspectes
psicosoc.,mètod.i exp.pràctiq.
Usos dels temps, treballs i
corresponsabilitat:eines per a la intervenció

Planificant ciutats amb ulls de dones:
urbanisme i gènere
Iniciació al càlcul d'estructures amb
Escola Universitària Salesiana de Sarrià
CypeCad
Jornades de solidaritat i cooperació
Escola Universitària Salesiana de Sarrià
internacional

Cr.

Alumnes de tota la UAB

1.5

Alumnes de tota la UAB

1.5

Alumnes de tota la UAB

1.5

Facultat de Traducció i d'Interpretació

Indi II

Alumnes de tota la UAB

1.5

Facultat de Traducció i d'Interpretació

Grec modern I

Alumnes de tota la UAB

3

Fundació Autònoma Solidària

Setmana de cooperació a la UAB

Alumnes de tota la UAB

1.5

Fundació Bosch i Cardellach

Miquel Carreras i Costajussà (1905-1938):
Alumnes de tota la UAB
història, filosofia i política

1.5

Fundació EINA

Introducción al fotogravat

Fundació EINA
Fundació EINA

Tècn.avanç.repres.arquit.i
inter.1:repres.mat a dig.
Técn.avanzad.repres.arquit.1 inter.2:
modelat virtual

Gabinete de Comunicación y Educación Expedició Tahina-Can 2008
Grup de Biolingüística Universitat
Barcelona
Grup recer.UAB Formes Ident.cultura
angles.renaix.
Institut d'estudis pròxim orient antic de
la UAB
Institut de Drets Humans de Catalunya
(IDHC)

Alumnes de tota la UAB

6

Alumnes de tota la UAB

3

Alumnes de tota la UAB

3

Alumnes de tota la UAB

5

7th Evolutions of Language Conference
Alumnes de tota la UAB
(evolang 2008)
Cossos i ànimes: esperit i matèria en el
Alumnes de tota la UAB
Renaixement europeu
Menuu uru: les creacions arquitect. i artes.
Alumnes de tota la UAB
antic Egipte i signific. simbòlica
Curs de drets humans

1.5
1.5
2

Alumnes de tota la UAB

2.5

Alumnes de tota la UAB

1.5

Alumnes de tota la UAB

2

Alumnes de tota la UAB

3

Alumnes de tota la UAB

2

Unitat d'Estudiants i Cultura - Cultura
en viu

Simposi Internacional KETÉ: Grans
depredadors
Curs d'organologia. L'estudi dels
instruments musicals
Descoberta a cavall de la cultura i el
paissatge de La Cerdanya
Centre de la Imatge:mites i cinema,
representacions inconscient col·lectiu

Veterinaris sense fronteres

Gènere i cooperació

Alumnes de tota la UAB

1.5

Vicerectorat d'Estudiants i Cultura

Disseny de plans d'estudis amb ulls
d'estudiants

Alumnes de tota la UAB

2

Keté (Associació de Mamífers Acuàtics)
Museu de la Música. L'Auditori
OUTBACK Ser.Esportius Muntanya
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I.5.1.2. Subcomissió de Postgrau
Acord 74/2007, de 20 de novembre, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern, la modificació
del pla d’estudis del Màster en “Recerca en economia aplicada”.
Acord 75/2007, de 20 de novembre, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern, la modificació
del pla d’estudis del Màster en “Recerca en didàctica de les matemàtiques i de les ciències”.
Acord 76/2007, de 20 de novembre, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern, la modificació
del pla d’estudis del Màster en “Nanotecnologia”.
Acord 77/2007, de 20 de novembre, pel qual:
S’informa favorablement la creació de títols dels màsters propis següents, i elevar-ho a la Comissió d’Afers
Acadèmics per a la seva aprovació:
-

Gastroenterologia i hepatologia pediàtrica
Pneumologia pediàtrica

S’aproven els plans d’estudis dels màsters de nova creació següents, i elevar-los a la Comissió d’Afers
Acadèmics per a la seva ratificació:
-

Gastroenterologia i hepatologia pediàtrica
Pneumologia pediàtrica

S’aproven els plans d’estudis de la renovació dels màsters propis següents, i elevar-los a la Comissió d’Afers
Acadèmics per a la seva ratificació:
-

Administració i direcció de centres veterinaris
Periodisme i comunicació digital (Títol interuniversitari UAB-Universitat Carlos III)

Acord 78/2007, de 20 de novembre, pel qual:
- Es dóna el vistiplau a les renovacions de Màsters propis i Diplomatures de Postgrau.
- Es dóna el seu vistiplau a les renovacions i les noves creacions de cursos d’especialització.
I.5.2. Comissió de Política Lingüística
Acord 05/2007, de 13 de novembre, pel qual s’aprova la proposta de resolució d'ajuts per a redactar tesis
doctorals en català.
Resolució de la convocatòria d’ajuts per a redactar tesis doctorals en català. Any 2007
Departament
Departament de Ciència Animal i dels Aliments
Departament de Medicina
Departament de Psiquiatria i de Medicina Legal

I.6. Comissió ad hoc d’e-Universitat
Acord 1/2007 de 22 de novembre, pel qual queda constituïda vàlidament la Comissió ad hoc d’e-Universitat
de Universitat Autònoma de Barcelona.
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I.7. Resolucions de la Gerència
Resolució del gerent, de 15 novembre de 2007, per la qual s’assigna la dependència de la Unitat de Gestió
de Recursos i de la Unitat de Gestió de Dades a l’Àrea de Gestió de la Recerca; i s’assigna la dependència de la
Unitat de Garantia de Qualitat i de la Unitat d’Assessorament a l’Àrea de Desenvolupament i Valorització de la
Recerca.
II. Nomenaments i cessaments
II.1. Departaments
Nomenaments
Resolució del rector, de 2 de novembre de 2007, per la qual es nomena el senyor Josep Parrón Granados
coordinador del Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes.
Resolució del rector, de 2 de novembre de 2007, per la qual es nomena la senyora Sònia Varela Pombo
secretària del Departament de Filologia Francesa i Romànica.
Resolució del rector, de 2 de novembre de 2007, per la qual es nomena la senyora M. Carme Nogués
Sanmiquel secretària del Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d’Immunologia.
Resolució del rector, de 20 de novembre de 2007, per la qual es nomena el senyor Juan Carlos Conesa
Roca coordinador de la Unitat de Fonaments de l’Anàlisi Econòmica del Departament d’Economia i d’Història
Econòmica.
Resolució del rector, de 20 de novembre de 2007, per la qual es nomena el senyor Jaume Farrés Vicén
coordinador de la Unitat de Bioquímica de Biociències del Departament Bioquímica i de Biologia Molecular.
Resolució del rector, de 20 de novembre de 2007, per la qual es nomena el senyor Rafael Rebollo Vargas
secretari del Departament de Ciència Política i de Dret Públic.
Resolució del rector, de 20 de novembre de 2007, per la qual es nomena la senyora Pilar Giménez Alcover
directora del Departament de Ciència Política i de Dret Públic.
Resolució del rector, de 20 de novembre de 2007, per la qual es nomena el senyor Jaume Cruz Feliu
director del Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació.
Resolució del rector, de 26 de novembre de 2007, per la qual es nomena la senyora M. del Mar Badia
Marín coordinadora de la Unitat de Psicologia Evolutiva de l’Educació-Facultat de Psicologia del Departament de
Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació.
Cessaments
Resolució del rector, de 2 de novembre de 2007, per la qual la senyora Judith-Sofia Sastre Alaiz cessa com
a coordinadora del Departament de Filologia Francesa i Romànica.
Resolució del rector, de 2 de novembre de 2007, per la qual la senyora Joaquima Navarro Ferreté cessa
com a secretària del Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d’Immunologia.
Resolució del rector, de 20 de novembre de 2007, per la qual el senyor Michael David Creel cessa com a
coordinador de la Unitat de Fonaments de l’Anàlisi Econòmica del Departament d’Economia i d’Història
Econòmica.
Resolució del rector, de 20 de novembre de 2007, per la qual el senyor Carles Arús Caralto cessa com a
coordinador de la Unitat de Bioquímica de Ciències del Departament Bioquímica i de Biologia Molecular.
Resolució del rector, de 20 de novembre de 2007, per la qual la senyora Pilar Giménez Alcover cessa com
a secretària del Departament de Ciència Política i de Dret Públic.
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Resolució del rector, de 20 de novembre de 2007, per la qual la senyora Montserrat Baras Gómez cessa
com a directora del Departament de Ciència Política i de Dret Públic.
Resolució del rector, de 20 de novembre de 2007, per la qual senyor Conrad Izquierdo Rodríguez cessa
com a director del Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació.
Resolució del rector, de 26 de novembre de 2007, per la qual la senyora Maria Rosa Solé Planas cessa
com a cap de l’Àrea de Psicologia Evolutiva del Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació.

II.2. Instituts universitaris
Nomenaments
Resolució del rector, de 26 de novembre de 2007, per la qual es nomena la senyora Gara Villalba Méndez
secretaria de l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals.

II.3. Institucionals
Nomenaments
Resolució del rector, de 5 de novembre de 2007, per la qual es nomena el senyor Javier Antón Pelayo
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents.
Resolució del rector, de 13 de novembre de 2007, per la qual es nomena el senyor Manuel Jorba Jorba
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents.

III. Convenis
III.1. Marcs de col·laboració
Conveni de 10 de setembre de 2007 entre la UAB, la Universitat de Barcelona (UB), la Universitat Pompeu
Fabra (UPF) i l’Agència d'Avaluació de Tecnologia i Recerca Mèdiques per impulsar els treballs necessaris per a
l'elaboració de la documentació que permeti proposar el reconeixement de l'Agència com a Institut
Interuniversitari.
Conveni de 28 de setembre de 2007 entre la UAB i la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía per impulsar els treballs necessaris per intrumentalitzar la participació de la Consejería de Medio
Ambiente en el nucli central del Centro Temático Europeo de Usos del Suelo e Información Espacial.
Conveni de 2 de novembre de 2007 entre la UAB i la Università degli Sudi di Roma "La Sapienza" (Itàlia) per
col·laborar en àrees d'interès mutu.
Conveni de 5 de novembre de 2007 entre la UAB i la Ritsumeikan University (Japò)/Ritsumeikan Asia Pacific
University (Japò) per treballar junts en la internacionalització de l'educació superior.
Conveni de 15 de novembre de 2007 entre la UAB i la Fundació Bosch i Cardellach per col·laborar en els
aspectes culturals, de recerca, acadèmics, de formació i culturals.
Conveni de 22 de novembre de 2007 entre la UAB i l’Ajuntament de Barcelona de segona pròrroga de la
renovació signada en data 20 de juliol de 2004 del conveni marc signat el 23 d’octubre de 2000 i prorrogat en
data 8 de setembre de 2003, pel qual l'Ajuntament de Barcelona facilitarà que un nombre determinat d'alumnes
realitzin pràctiques educatives en diversos serveis municipals, amb l'objectiu d'obtenir formació i experiència
pràctica vinculada als estudis que estan cursant.
Conveni de 26 de novembre de 2007 entre la UAB i Xiangtan University (Xina) per col·laborar en
l'ensenyament i la investigació en el camp de l'educació.
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III.2. Específics
Conveni de 25 de març de 2007 entre la UAB i l’Ajuntament d'Esparreguera per emmarcar l'actuació en la
participació en el projecte "Campus Ítaca" de la UAB per a l'any 2007.
Conveni d’1 de juny de 2007 entre la UAB i el Departament d'Innovació, Universitats i Empresa de la
Generalitat de Catalunya per la participació en l'Organització de les Proves d'Accés a la UAB assumint com a
propis els models d'exàmens de PAU per la Comissió Coordinadora de les PAU per al curs 2006-2007.
Pressupost per a l'exercici 2007 i liquidació del pressupost del 2006.
Conveni de 2 de juny de 2007 entre la UAB i el Centre d'Innovació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM)
per concretar els àmbits de col·laboració del conveni signat en data 02/05/06, establint els compromisos i les
aportacions d'ambdues parts.
Conveni de 2 de juliol de 2007 entre la UAB, la Universidad Autònoma de Madrid (UAM), la Universidad de
Cantabria (UC), la Universidad Complutense de Madrid (UCM), la Universidad Menéndez Pelayo (UIMP), la
Universidad del País Vasco (UPV/EHU), la Universidad de Santiago de Compostela (USC)i la Universidad de
Valencia (UV) per concretar els àmbits de col·laboració del conveni signat en data 2 de maig de 2006, establint
els compromisos i les aportacions d'ambdues parts.
Addenda de 16 de juliol de 2007 del conveni de data 23 d’octubre de 2006 entre la UAB i l’Institut Nacional
d'Educació Física de Catalunya (INEFC) per manteniment del web de l'Observatori Català de l'Esport.
Conveni de 17 de juliol de 2007 entre la UAB i l’Il·lustre Col·legi de Geògrafs a Catalunya (CGC) per a la
regulació de l'accés dels membres del CGC a les biblioteques de la UAB, als recursos d'informació i
documentació disponibles en elles i als serveis de préstec interbibliotecari, reprografia i impressió en les
mateixes condicions que els estudiants de la UAB.
Conveni de 3 d’octubre de 2007 entre la UAB i Serveis de l'Espectacle Focus S.A. per l’assessorament tècnic
en matèria de gestió ambiental i la realització de l'estudi ambiental de l'espectacle inaugural: "Iceberg: sinfonía
poético visual" de l'ExpoZaragoza 2008.
Conveni de 4 d’octubre de 2007 entre la UAB i SAT 1439 Granja L'Heura per l’establiment de les condicions
per a la realització de pràctiques dels alumnes de Veterinària.
Conveni de 8 d’octubre de 2007 entre la UAB i la Isolana Fundación Privada per la presentació del Premi
Publicitari Isolana Fundación Privada.
Addenda de 10 d’octubre de 2007 del conveni de data 13 de desembre de 2006 entre la UAB i la Secretaría
de Estado de Universidades e Investigación del Ministerio de Educación y Ciencia per a l'aplicació del Estatut del
personal investigador en formació, aprovat pel Reial Decret 63/2006, de 27 de gener. Gestió de programes
d'ajut dins del marc de l'Estatut.
Conveni de 23 d’octubre de 2007 entre la UAB, l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de
Catalunya (AQU Catalunya) i el Consell Social de la UAB pel finançament per part del Consell Social de la UAB,
conjuntament amb els consells socials de les altres universitats públiques catalanes, per a la realització de
l'estudi de camp (3a edició) de l'enquesta d'inserció laboral dels graduats universitaris i el seu seguiment.
Conveni d’1 de novembre de 2007 entre la UAB, la Casa de les Llengües i la Universidad de Cádiz per la
Creació de l'Observatori de la llengua amaziga.
Annex de 2 de novembre de 2007 al conveni de data 3 de juliol de 2006 entre la UAB i Università degli Studi
di Firenze (Itàlia) per establir un programa d'intercanvi inicialment en l'àmbit de la Comunicació, els mitjans de
Comunicació i els estudis Culturals, per ampliar la col·laboració amb el Departament de Filologia Espanyola.
Conveni de 4 de novembre de 2007 entre la UAB i la Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta de
Galicia per donar continuïtat als estudis de llengua, literatura i cultura gallegues dins els plans d'estudi de
Filologia Romànica.
Conveni de 13 de novembre de 2007 entre la UAB i el Patronat Català Pro Europa per col·laboració del
Patronat en el Màster Oficial en Integració Europea de la UAB.
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Conveni de 22 de novembre de 2007 entre la UAB i la Fundación Carolina per regular la col·laboració en el
desenvolupament del I Congrès Internacional "Sesgo de Género y desigualdades en la Evaluación de la Calidad
Académica"
Conveni de 23 de novembre de 2007 entre la UAB i l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament
(ACCD) per l’establiment del règim de col·laboració en el marc de les actuacions promogudes per l'Escola de
Cultura de la Pau de la UAB.
Conveni de 24 de novembre de 2007 entre la UAB i el Departamento de Cultura del Gobierno Vasco per
renovació del conveni signat en data 13 de desembre de 2006, per a impulsar els estudis d'euskera i cultura
basca
IV. Convocatòries i resolucions de places
IV.1. Personal docent i investigador
Convocatòries
Resolució del rector de 3 d'octubre de 2007, per la qual es convoca concurs públic per a l'accés a places
d'agregat en règim de contracte laboral, (DOGC núm. 5000, de 2 de novembre de 2007).
Resolució del rector de 3 d'octubre de 2007, per la qual es convoca concurs d'accés a places de cossos
docents universitaris (BOE núm. 285, de 28 de novembre de 2007).
Resolucions
Resolució del rector de 16 d'octubre de 2007, per la qual es nomena el senyor Pere Solà Gusiñer, de l'àrea
de coneixement de Teoria i Història de l'Educació del Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social. Catedràtic
d'Universitat (BOE núm. 263, de 2 de novembre de 2007).
Resolució del rector de 18 d'octubre de 2007, per la qual es declara conclòs el procediment i deserta plaça
de Professor Titular d'Universitat (BOE núm. 271, de 12 de novembre de 2007).
Resolució del rector de 29 d'octubre de 2007, per la qual es nomena el senyor Marcial Murciano Martínez,
de l'àrea de coneixement de Periodisme del Departament de Periodisme i Ciències de la Comunicació, catedràtic
d'universitat (BOE núm. 280, de 22 de novembre de 2007).
Resolució del rector de 30 d'octubre de 2007, per la qual es nomena el senyor Manuel Ramon Pera Roman,
de l'àrea de coneixement de Cirurgia del Departament de Cirurgia, professor titular d'universitat (BOE núm.
280, de 22 de novembre de 2007).
Resolució del rector de 30 d'octubre de 2007, per la qual es nomena el senyor Antonio Bulbena Vilarrasa,
de l'àrea de coneixement de Psiquiatria del Departament de Psiquiatria i Medicina Legal, catedràtic d'universitat
(BOE núm. 280, de 22 de novembre de 2007).
IV.2. Personal d’administració i serveis
Convocatòries
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 6 de novembre de 2007,
per la qual s’anuncia una concurrència per a cobrir una plaça d’administratiu/va, amb destinació a l’Àrea de
Gestió i d’Administració de Recursos Humans.
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 8 de novembre, per la qual
s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir una plaça d’administratiu/iva, amb destinació a l’Ara d’Afers
Acadèmics.
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 8 de novembre de 2007,
per la qual s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir tres places d’auxiliar de serveis que es detallen a
continuació:
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Destinació

A

Servei d’Activitat Física (Administració del SAF)

B

Administració de Centre de Ciències i de Biociències

C

Administració de Centre de Ciències i de Biociències

Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 13 de novembre de 2007,
per la qual s’anuncia una concurrència per a cobrir vuit places d’auxiliar administratiu/va que es detallen a
continuació:
Plaça

Destinació

A

Departament de Geologia, Administració de Centre de Ciències i de Biociències

B

Departament d’Enginyeria Química, Administració de Centre de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria

C

Departament d’Enginyeria Química, Administració de Centre de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria

D

Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes, Administració de Centre de l’Escola Tècnica Superior
d’Enginyeria

E

Departament d’Antropologia Social i Cultural, Administració de Centre de Lletres i de Psicologia

F

Departament de Geografia, Administració de Centre de Lletres i de Psicologia

G

Departament de Prehistòria, Administració de Centre de Lletres i de Psicologia

H

Departament de Ciència Animal i del Aliments, Administració de Centre de Veterinària

Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 15 de novembre de 2007,
per la qual s’anuncia una concurrència per a cobrir una plaça d’auxiliar administratiu/va, amb destinació a
l’Àrea de Gestió i d’Administració de Recursos Humans.
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 6 de novembre de 2007,
per la qual s’anuncia una concurrència per a cobrir una plaça d’administratiu/va, amb destinació al Centre de
Biotecnologia Animal i de Teràpia Gènica (CBATEG).
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 19 de novembre de 2007,
per la qual s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir la plaça de cap de l’Arxiu General i Registre, amb
destinació a l’Oficina de Gestió de la Informació i de la Documentació.
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 21 de novembre de 2007,
per la qual s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir dues placés d’administratiu/iva que es detallen a
continuació:
Plaça

Destinació

A

Unitat d’Estudiants i de Cultura del Gabinet del Rectorat

B

Punt de Serveis de la Unitat d’Estudiants i de Cultura del Gabinet del Rectorat

Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 26 de novembre de 2007,
per la qual s’anuncia una concurrència per a cobrir una plaça d’auxiliar administratiu/va, amb destinació al
Centre de Biotecnologia Animal i de Teràpia Gènica (CBATEG).
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 27 de novembre de 2007,
per la qual s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir una plaça d’administratiu/va de programació docent,
amb destinació a la Gestió Acadèmica de la Facultat de Dret de l’Administració de Centre de Ciències
Econòmiques i Empresarials, de Dret i de Ciències Polítiques i de Sociologia.
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Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 27 de novembre de 2007,
per la qual s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir una plaça d’administratiu/va, amb destinació a la
Gestió Econòmica de l’Administració de Centre de Ciències i de Biociències.
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 27 de novembre de 2007,
per la qual s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir una plaça d’administratiu/va d’afers acadèmics, amb
destinació a la Gestió Acadèmica de la Facultat de Ciències de l’Educació de l’Administració de Centre de
Ciències de l’Educació i de Traducció i d’Interpretació.
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 28 de novembre de 2007,
per la qual s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir una plaça de secretari/ària de direcció, amb
destinació a l’Àrea d’Economia i Finances.
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 30 de novembre de 2007,
per la qual s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir una plaça de cap de grup de vigilància, amb
destinació al Servei de Seguretat i Vigilància.
Resolucions
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 14 de novembre de 2007,
per la qual es declara desert el concurs en el procés de concurrència, per a cobrir una plaça d’administratiu/iva,
amb destinació a l’Àrea de Gestió i d’Administració del Recursos Humans.
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 22 de novembre de 2007,
per la qual s’anuncia el resultat del concurs intern per a cobrir tres places d’auxiliar de serveis que es detallen a
continuació:
Plaça

Destinació

Adjudicació

A

Servei d’Activitat Física

Senyor Sergi Perallón Sopena

B

Administració de Centre de Ciències i de Biociències

Senyor Albert Garcia Puertas

C

Administració de Centre de Ciències i de Biociències

Senyora Esther Moreno Alcaina

Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 22 de novembre de 2007,
per la qual s’anuncia el resultat del procés de concurrència per a cobrir vuit places d’auxiliar administratiu/va
que es detallen a continuació:
Plaça

Destinació

Adjudicació

A

Departament de Geologia, Administració de Centre de
Ciències i de Biociències

Senyora Sílvia Ballbé Garcia

B

Departament d’Enginyeria Química, Administració de
Centre de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria

Senyora Carolina Carrasco Caro

C

Departament d’Enginyeria Química, Administració de
Centre de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria

Senyora Míriam Lázaro Díez

D

Departament de Telecomunicació i Enginyeria de
Sistemes, Administració de Centre de l’ETSE

Senyor Miguel Tomàs Plau

E

Departament d’Antropologia Social i Cultural,
Administració de Centre de Lletres i de Psicologia

Senyor Raul Calejo Méndez

F

Departament de Geografia, Administració de Centre de
Lletres i de Psicologia

Senyora Alba Palma Rosanes

G

Departament de Prehistòria, Administració de Centre
de Lletres i de Psicologia

Senyora Teresa Badia Ricart

H

Departament de Ciència Animal i del Aliments,
Administració de Centre de Veterinària

Senyora María Dolores Ranchal Heras

Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 23 de novembre de 2007,
per la qual s’atorga a la senyora Alícia Alesan Alias la plaça de secretària de direcció, amb destinació al Deganat
de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de l’Administració de Centre de Ciències Econòmiques i
Empresarials, de Dret i de Ciències Polítiques i de Sociologia.
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Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 23 de novembre de 2007,
per la qual es declara desert el concurs en el procés de concurrència, per a cobrir una plaça d’administratiu/iva,
amb destinació al Centre de Biotecnologia Animal i de Teràpia Gènica (CEBATEG).
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 27 de novembre de 2007,
per la qual es declara desert el concurs intern, per a cobrir la plaça de cap de l’Arxiu General i Registre, amb
destinació a l’Oficina de Gestió de la Informació i de la Documentació.
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 27 de novembre de 2007,
per la qual s’atorga a la senyora Maria José Castillo Villegas la plaça d’auxiliar administrativa, amb destinació a
l’Àrea de Gestió i d’Administració de Recursos Humans.
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 27 de novembre de 2007,
per la qual s’atorga al senyor Carles Riba Senserrich la plaça de cap d’àrea, amb destinació a l’Àrea de Gestió
de la Recerca de la Vicegerència de Recerca.
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 28 de novembre de 2007,
per la qual s’atorga al senyor Alberto Noguera Carmona la plaça de tècnic mitjà, amb destinació a l’Oficina de
Programació i de Qualitat.
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 29 de novembre de 2007,
per la qual s’atorga a la senyora Anna Morist Yagüe la plaça de tècnic especialista de laboratori, amb destinació
al Departament de Medicina i Cirurgia Animal de l’Administració de Veterinària.
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 30 de novembre de 2007,
per la qual es fa pública la llista, per ordre de prelació, per a cobrir substitucions d’auxiliar de serveis amb
destinació al Suport Logístic i Punt d’Informació.
V. Disposicions d’interès per a la UAB
V.1. Estatals
Reial decret 1339/2007 del Ministerio de Educación y Ciencia, de 11 d'octubre, pel qual es modifica el
Reial decret 168/2004, de 30 de gener, pel qual es regulen les condicions per a la declaració d’equivalència
entre determinats títols en matèria d'educació social i el títol de Diplomat en Educació Social establert per Reial
decret 1420/1991, de 30 d'agost (BOE núm. 262, d’1 de novembre de 2007).
Reial decret 1370/2007 del Ministerio de la Presidencia, 19 d'octubre, pel qual es regula la Comissió
Interministerial d'Igualtat entre dones i homes (BOE núm. 262, d’1 de novembre de 2007).
Resolució de la Secretaria General Técnica del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, de
5 d'octubre de 2007, sobre aplicació de l'article 32 del Decret 801/1972, relatiu a l'ordenació de l'activitat de
l'Administració de l'Estat en matèria de Tractats Internacionals (BOE núm. 265, de 5 de novembre de 2007).
Reial decret 1467/2007 del Ministerio de Educación y Ciencia, de 2 de novembre, pel qual s’estableix
l'estructura del batxillerat i es fixen els seus ensenyaments mínims (BOE núm. 266, de 6 de novembre de
2007).
Llei 11/2007 de la Comunitat Autònoma de Catalunya, d’11 d'octubre, de la Corporació Catalana de
Mitjans Audiovisuals (BOE núm. 266, de 6 de novembre de 2007).
Llei 12/2007 de la Comunitat Autònoma de Catalunya, d’11 d'octubre, de Serveis Socials (BOE núm. 266,
de 6 de novembre de 2007).
Llei 32/2007 de la Jefatura del Estado, de 7 de novembre, per a la cura dels animals, en la seva
explotació, transport, experimentació i sacrifici (BOE núm. 268, de 8 de novembre de 2007).
Reial Decret 1363/2007 del Ministerio de Educación y Ciencia, de 24 d'octubre, pel qual s’estableix
l'ordenació general dels ensenyaments esportius de règim especial (BOE núm. 268, de 8 de novembre de
2007).
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Reial Decret 1472/2007 del Ministerio de la Vivienda, de 2 de novembre, pel qual es regula la renda
bàsica d'emancipació dels joves (BOE núm. 268, de 8 de novembre de 2007).
Resolució de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, de 15 d'octubre de 2007, per
la qual s'efectua la concessió parcial d'ajudes per a estades de mobilitat en l'estranger de joves doctors del
programa José Castillejo (BOE núm. 268, de 8 de novembre de 2007).
Resolució de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, de 22 d'octubre de 2007, per
la qual es corregeixen errors de la de 13 d'agost de 2007, per la qual es concedeixen ajudes per a la mobilitat
d'estudiants universitaris Séneca para el curs acadèmic 2007-2008 (BOE núm. 268, de 8 de novembre de
2007).
Resolució de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, de 23 d'octubre de 2007, per
la qual es corregeixen errors de la de 27 de setembre de 2007, per la qual es concedeixen ajudes per a la
mobilitat d'estudiants universitaris Séneca para el curs acadèmic 2007-2008 (BOE núm. 268, de 8 de novembre
de 2007).
Resolució de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, de 30 d'octubre de 2007, per
la qual s'adjudiquen subvencions destinades a la preparació de les propostes de nous plans d'estudis, dintre del
procés d'adaptació a l'Espai Europeu d'Educació Superior (BOE núm. 269, de 9 de novembre de 2007).
Ordre 3289/2007 del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, de 5 de novembre, per la qual es
modifiquen els annexos del Reial decret 1432/2003, de 21 de novembre, pel qual es regula l'emissió d'informes
motivats relatius al compliment de requisits científics i tecnològics, a l'efecte de l'aplicació i interpretació de
deduccions fiscals per activitats d'investigació i desenvolupament i innovació tecnològica (BOE núm. 274, de 15
de novembre de 2007).
Ordre 3313/2007 del Ministerio de Educación y Ciencia, de 24 d'octubre, per la qual s'adjudiquen els
Premis Nacionals de Fi de Carrera d'Educació Universitària corresponents al curs acadèmic 2005-2006 (BOE
núm. 274, de 15 de novembre de 2007).
Llei 34/2007 de la Jefatura del Estado, de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera
(BOE núm. 275, de 16 de novembre de 2007).
Llei 35/2007 de la Jefatura del Estado, de 15 de novembre, per la qual s’estableix la deducció per
naixement o adopció en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i la prestació econòmica de pagament
únic de la Seguretat Social per naixement o adopció (BOE núm. 275, de 16 de novembre de 2007).
Resolució de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional, de 24 d'octubre
de 2007, per la qual es modifiquen «Beques MAEC-AECI» per a ciutadans estrangers i espanyols, per al curs
acadèmic 2007/2008, per al Programa II-A (BOE núm. 275, de 16 de novembre de 2007).
Ordre 3328/2007 Ministerio de Educación y Ciencia, de 22 d'octubre, per la qual es modifica l'Ordre
ECI/757/2007, de 6 de març, per la qual es convoquen ajudes destinades a fomentar la realització d'activitats
per part de confederacions, federacions i associacions d'alumnes per a 2007 (BOE núm. 275, de 16 de
novembre de 2007).
Llei 36/2007 de la Jefatura del Estado, de 16 de novembre, per la qual es modifica la Llei 13/1985, de 25
de maig, de coeficients d'inversió, recursos propis i obligacions d'informació dels intermediaris financers i altres
normes del sistema financer (BOE núm. 276, de 17 de novembre de 2007).
Llei 37/2007 de la Jefatura del Estado, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector
públic (BOE núm. 276, de 17 de novembre de 2007).
Llei 38/2007 de la Jefatura del Estado, de 16 de novembre, per la qual es modifica el text refós de la Llei
de l'Estatut dels Treballadors, aprovat pel reial decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, en matèria
d'informació i consulta dels treballadors i en matèria de protecció dels treballadors assalariats en cas
d'insolvència del empresari (BOE núm. 276, de 17 de novembre de 2007).
Resolució de 25 d'octubre de 2007, de la Secretaria de Estado de Universidades y Investigación, per
la qual es convoquen ajudes per a beques i contractes en el marc de l'estatut del personal investigador en
formació, del programa de Formació de Professorat Universitari (BOE núm. 276, de 17 de novembre de 2007).
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Ordre 3340/2007 del Ministerio de Educación y Ciencia, de 19 d'octubre, per la qual es convoca concurs
públic per a atorgar beques de formació en tecnologies de la informació i de la comunicació (BOE núm. 277, de
19 de novembre de 2007).
Reial decret 1466/2007 del Ministerio de Economia y Hacienda, de 2 de novembre, pel qual es
modifiquen el Reglament de l'Impost sobre el Valor Afegit, aprovat pel reial decret 1624/1992, de 29 de
desembre, així com el Reial decret 2538/1994, de 29 de desembre, pel qual es dicten les disposicions de
desenvolupament de l'Impost General Indirecte Canari (BOE núm. 278, de 20 de novembre de 2007).
Reial decret 1514/2007 del Ministerio de Economia y Hacienda, de 16 de novembre, pel qual s'aprova
el Pla General de Comptabilitat (BOE núm. 278, de 20 de novembre de 2007).
Ordre 3352/2007 del Ministerio de Economia y Hacienda, , de 19 de novembre, per la qual s'aproven el
model 140, de sol·licitud de l'abonament anticipat de les deduccions de l'Impost sobre la Renda de les Persones
Físiques per maternitat i per naixement o adopció, i el model 141, de sol·licitud del pagament únic per
naixement o adopció de fill, es determina el lloc, forma i termini de presentació dels mateixos i es modifica
l'Ordre de 27 de desembre de 1991, per la qual es dicten instruccions sobre règim econòmic financer de
l'Agència Estatal d'Administració Tributària (BOE núm. 278, de 20 de novembre de 2007).
Ordre 3354/2007, de 16 de novembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores de la concessió
d'ajudes per al Programa Nacional de Projectes d'Investigació Fonamental en el marc del Pla Nacional d'I+D+i
2008-2011 (BOE núm. 278, de 20 de novembre de 2007).
Resolució de la Secretaria de Estado de Universidades y Investigación, de 6 de novembre de 2007,
per la qual es concedeixen els Premis Nacionals d'Investigació Blas Cabrera, Enrique Moles, Alejandro
Malaspina, Julio Rey Pastor i Juan de la Cierva (BOE núm. 278, de 20 de novembre de 2007).
Resolució de la Secretaría General de Comercio Exterior, de 12 de novembre de 2007, per la qual es
convoquen per a l'any 2008, beques destinades a la realització de pràctiques de comerç exterior en
Associacions espanyoles d'Exportadors (BOE núm. 278, de 20 de novembre de 2007).
Resolució de l'Instituto de Salud Carlos III, de 7 de novembre de 2007, per la qual es publica la
convocatòria per a la concessió d'ajudes de l' Instituto de Salud Carlos III/Consejo Superior de Investigaciones
Científicas/Instituto Salk per a Estudis Biològics, dins el Programa de recursos humans i difusió de la
investigació del Ministeri de Sanitat i Consum (BOE núm. 278, de 20 de novembre de 2007).
Reial decret 1515/2007 del Ministerio de Economia y Hacienda, de 16 de novembre, pel qual s'aprova
el Pla General de Comptabilitat de Petites i Mitjanes Empreses i els criteris comptables específics per a
microempreses (BOE núm. 279, de 21 de novembre de 2007).
Reial decret 1494/2007 del Ministerio de la Presidencia, de 12 de novembre, pel qual s'aprova el
Reglament sobre les condicions bàsiques per a l'accés de les persones amb discapacitat a les tecnologies,
productes i serveis relacionats amb la societat de la informació i mitjans de comunicació social (BOE núm. 279,
de 21 de novembre de 2007).
Resolució de la Presidencia de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora de 6
de novembre de 2007, per la qual s'estableixen els criteris específics en cadascun dels camps d'avaluació
(BOE núm. 279, de 21 de novembre de 2007).
Resolució de la Secretaría General de Comercio Exterior, de 13 de novembre de 2007, per la qual es
convoquen per a l'any 2008, beques d'especialització en control analític de qualitat de productes objecte de
comerç exterior (BOE núm. 279, de 21 de novembre de 2007).
Resolució de la Secretaria de Estado de Universidades e Investigación, de 24 de setembre de 2007,
per la qual es concedeixen ajudes predoctorales de formació de personal investigador (BOE núm. 280, de 22 de
novembre de 2007).
Resolució de la Secretaria de Estado de Universidades e Investigación, de 26 d'octubre de 2007, per
la qual es concedeixen ajudes predoctorales de formació de personal investigador (BOE núm. 280, de 22 de
novembre de 2007).
Resolució de la Universitat Autònoma de Barcelona, de 11 d’abril de 2007, per la qual es fa pública la
pèrdua de títol oficial de Metge Especialista en Obstetricia i Ginecología
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Resolució de la Secretaria de Estado de Universidades e Investigación, de 6 de novembre de 2007,
per la qual es fixa el procediment i termini de presentació de sol·licituds d'avaluació de l'activitat investigadora
a la Comissió Nacional Avaluadora de l'Activitat Investigadora (BOE núm. 281, de 23 de novembre de 2007).
Llei 13/2007 de la Comunitat Autònoma de Catalunya, de 31 d'octubre, del Memorial Democràtic (BOE
núm. 284, de 27 de novembre de 2007).
Resolució de la Universitat Autònoma de Barcelona, de 18 d’octubre de 2007, per la qual es fa pública
la pèrdua de títol oficial de Llicenciada en Medicina i Cirurgia (BOE núm. 284, de 27 de novembre de 2007).
Anunci de la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona, de 15 de novembre de 2007, sobre
l'equipament de 213 apartaments de la zona residencial de la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona
(BOE núm. 285, de 28 de novembre de 2007).
Resolució de la Universitat Autònoma de Barcelona, de 14 de novembre de 2007, per la qual es fa
pública la pèrdua de títol de Diplomat en Infermeria (BOE núm. 285, de 28 de novembre de 2007).
Reial decret Legislatiu 1/2007 del Ministerio de la Presidencia, de 16 de novembre, pel qual s'aprova
el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries (BOE
núm. 287, de 30 de novembre de 2007).
Resolució de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, de 14 de novembre de 2007,
per la qual es concedeixen ajudes per a investigació posdoctoral, incloses les ajudes per a beques
MEC/FULBRIGHT i Càtedres Príncep d'Astúries, que inicien l'estada en l'exercici 2008 (BOE núm. 287, de 30 de
novembre de 2007).
Ordre 474/2007 del Ministerio de Educación y Ciencia, de 20 de novembre, per la qual es convoquen
ajudes per a participar en cursos d'immersió en llengua anglesa, organitzats per la Universitat Internacional
Menéndez Pelayo (BOE núm. 287, de 30 de novembre de 2007).
Resolució de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, de 26 de novembre de 2007,
per la qual es convoquen ajudes per a la realització de projectes d'investigació, programes d'activitat
investigadora i accions complementàries dintre del Programa Nacional de Projectes d'Investigació Fonamental,
en el marc del VI Pla Nacional d'Investigació Científica, Desenvolupament i Innovació Tecnològica 2008-2011
(BOE núm. 287, de 30 de novembre de 2007).
V.2. Autonòmiques
Resolució del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, de 18 d'octubre de 2007, per la qual
es fa pública l'oferta de places de nou accés dels programes oficials de postgrau, per al curs 2007-2008, a les
universitats públiques i privades, respectivament, conduents a l'obtenció dels títols de màster i doctorat (DOGC
núm. 5000, de 2 de novembre de 2007).
Ordre 395/2007 del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, de 15 d'octubre, de
modificació de l'Ordre IUE/103/2007, d'11 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió
de subvencions destinades a incentivar la realització de projectes empresarials en recerca i desenvolupament, i
per la qual s'obre la primera convocatòria pública per a l'any 2007 (DOGC núm. 5001, de 5 de novembre de
2007).
Resolució de la Universitat Autònoma de Barcelona, de 19 d'octubre de 2007, per la qual s'anuncia
concurs públic per a l'execució de les obres 2704/2007-Reforma integral dels vestidors de l'Edifici Central de la
Zona Esportiva del Servei d'Activitat Física (DOGC núm. 5002, de 6 de novembre de 2007).
Decret 242/2007 del Departament de la Presidència, de 6 de novembre, pel qual s'estableix el règim
jurídic de la Comissió Assessora sobre la Publicitat Institucional (DOGC núm. 5005, de 9 de novembre de
2007).
Decret 243/2007 del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, de 6 de
novembre, d'estructura del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació (DOGC núm. 5005,
de 9 de novembre de 2007).
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Llei 13/2007 del Departament de la Presidència, de 31 d'octubre, del Memorial Democràtic
núm. 5005, de 12 de novembre de 2007).

(DOGC

Ordre 401/2007 del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, de 5 de
novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per a la realització d'activitats de
defensa i promoció dels drets humans i s'obre convocatòria pública per a la presentació de sol·licituds per a
l'any 2008 i el bienni 2008-2009 (DOGC núm. 5005, de 12 de novembre de 2007).
Ordre 408/2007 del Departament de la Vicepresidència, de 30 d'octubre, d'aprovació de les bases
reguladores per a la concessió d'ajuts per a l'edició d'obres de temàtica relacionada amb les religions i/o la
laïcitat (DOGC núm. 5009, de 15 de novembre de 2007).
Resolució del Departament de la Vicepresidència, de 30 d'octubre de 2007, per la qual es convoca
concurs públic per a la concessió de subvencions per a l'edició d'obres de temàtica relacionada amb les religions
i/o la laïcitat, realitzades a Catalunya l'any 2007 (DOGC núm. 5009, de 15 de novembre de 2007).
Resolució de l’ Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, de 17 d'octubre de 2007, per la
qual s'aproven les bases i s'obre la convocatòria per a la concessió d'ajuts a estudiants universitaris de centres
adscrits (ACA) (DOGC núm. 5009, de 15 de novembre de 2007).
Resolució de l’Institut Català de les Dones, de 29 d'octubre de 2007, per la qual s'obre convocatòria
pública per a la concessió d'ajuts a l'edició i difusió de publicacions relacionades amb les dones, durant l'any
2007, i se n'aproven les bases (DOGC núm. 5009, de 15 de novembre de 2007).
Correcció d’errades al Reial decret 1266/2007, de 24 de setembre, de traspàs de funcions de
l'Administració de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de declaració d'utilitat pública de les
associacions i aplicació dels beneficis fiscals a associacions i fundacions publicat al DOGC núm. 4974, pàg.
31325, de 25.9.2007 (DOGC núm. 5010, de 16 de novembre de 2007).
Acord 126/2007 de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament , de 16 d'octubre, pel qual
s'aprova el Pla anual de cooperació al desenvolupament per al 2007 (DOGC núm. 5011, de 19 de novembre de
2007).
Resolució del Departament de Treball, de 7 de novembre de 2007, per la qual es dóna publicitat a la
versió catalana i aranesa del Llibre de subcontractació (DOGC núm. 5015, de 23 de novembre de 2007).
Resolució del Parlament de Catalunya, de 14 de novembre de 2007, per la qual es convalida el Decret
llei 1/2007, del 16 d'octubre, de mesures urgents en matèria urbanística (DOGC núm. 5017, de 27 de
novembre de 2007).
Resolució del Departament de Justícia, de 21 de novembre de 2007, per la qual es determina el Dia de
la Justícia a Catalunya per a l'any 2007 (DOGC núm. 5018, de 28 de novembre de 2007).
Resolució del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, de 5 de novembre de 2007, per la
qual es fa públic el calendari d'inscripció i realització de les proves d'accés a la universitat per a més grans de
25 anys per a la convocatòria de l'any 2008 (DOGC núm. 5018, de 28 de novembre de 2007).
Resolució del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, de 13 de novembre de 2007, sobre
concessió de les beques Turisme de Catalunya, d'investigació de mercats, d'accions de promoció i
comercialització turístiques (DOGC núm. 5018, de 28 de novembre de 2007).
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