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I. Disposicions generals i acords
d’òrgans col·legiats d’àmbit general

I.1. Consell Social
[tornar a l’índex]

Acord 38/2011, de 9 de novembre de 2011, del Consell Social.
Anàlisi dels comptes anuals agregats corresponents a l'exercici 2010
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Vist l'informe dels comptes anuals agregats de l'exercici 2010 elaborat per l'empresa d'auditoria externa.
Atès l'article 28.4.b del Reglament d'Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist l'acord núm. 57/2011 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social realitzada el 27 d'octubre, pel qual
s'aprova: 1) Donar-se per assabentada de l'informe de comptes anuals agregats de la UAB corresponent a
l'exercici 2010; 2) Presentar al Ple del Consell Social l'informe de comptes anuals agregats de la UAB
corresponent a l'exercici 2010 per a la seva informació.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, es presenta l'informe de comptes anuals agregats de la
UAB corresponent a l'exercici 2010 al Ple del Consell Social i aquest,
ACORDA:
1) Donar-se per assabentat de l'informe de comptes anuals agregats de la UAB corresponent a l'exercici 2010.
2) Posar a disposició del gerent i de la vicegerenta de l'Àmbit d'Economia de la UAB l'informe de comptes
anuals agregats de la UAB corresponent a l'exercici 2010, als efectes de les gestions que siguin oportunes.
Acord 39/2011, de 9 de novembre de 2011, del Consell Social.
Balanç, compte de resultats i memòria econòmica corresponents a l'exercici 2010 de l'entitat Fundació Privada
Parc de Recerca UAB
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Vist l'article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, modificada per la Llei Orgànica
4/2007, de 12 d'abril.
Vist l'article 89.e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya.
Vist l'article 123 dels Estatuts de la UAB.
Vist l'article 28.2.e del Reglament d'Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Atès que el balanç, el compte de resultats, l'estat de canvis en el patrimoni net i la memòria econòmica de
l'exercici 2010 de la Fundació Privada Parc de Recerca UAB han estat aprovats en la reunió del Patronat de la
Fundació de 29 de juny de 2011.
Vist l'acord núm. 58/2011 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social realitzada el 27 d'octubre, pel qual
s'aprova informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d'acord següent: 1) Aprovar el
balanç, el compte de resultats, l'estat de canvis de patrimoni net i la memòria econòmica corresponents a
l'exercici 2010 de l'entitat Fundació Privada Parc de Recerca UAB, d'acord amb el que consta en el document
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CE 47/10-2011; 2) Comunicar aquest acord al director general de la Fundació Privada Parc de Recerca UAB, al
vicerector de Política Econòmica i d'Organització i al gerent de la UAB.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
1) Aprovar el balanç, el compte de resultats, l'estat de canvis de patrimoni net i la memòria econòmica
corresponents a l'exercici 2010 de l'entitat Fundació Privada Parc de Recerca UAB, d'acord amb el que consta al
document PLE 16/10-2011.
2) Comunicar aquest acord al director general de la Fundació Privada Parc de Recerca UAB, al vicerector de
Política Econòmica i d'Organització i al gerent de la UAB.
Acord 40/2011, de 9 de novembre de 2011, del Consell Social.
Balanç, compte de resultats i memòria econòmica corresponents a l'exercici 2010 de l'entitat Fundació
Universitat Autònoma de Barcelona
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Vist l'article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, modificada per la Llei Orgànica
4/2007, de 12 d'abril.
Vist l'article 89. e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya.
Vist l'article 123 dels Estatuts de la UAB.
Vist l'article 28.2.e del Reglament d'Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Atès que el balanç, el compte de resultats, l'estat de canvis en el patrimoni net, l'estat de fluxos d'efectius i la
memòria econòmica de l'exercici 2010 de la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona han estat aprovats en
la reunió del Patronat de la Fundació de 15 de juny de 2011.
Vist l'acord núm. 59/2011 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social realitzada el 27 d'octubre, pel qual
s'aprova informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d'acord següent: 1) Aprovar el
balanç, el compte de resultats, l'estat d'ingressos i despeses reconegudes, l'estat de canvis en el patrimoni net,
l'estat de fluxos d'efectiu i la memòria econòmica corresponents a l'exercici 2010 de l'entitat Fundació
Universitat Autònoma de Barcelona, d'acord amb el que consta en el document CE 48/10-2011; 2) Comunicar
aquest acord al director general de la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona, al vicerector de Política
Econòmica i d'Organització i al gerent de la UAB.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
1) Aprovar el balanç, el compte de resultats, l'estat d'ingressos i despeses reconegudes, l'estat de canvis en el
patrimoni net, l'estat de fluxos d'efectiu i la memòria econòmica corresponents a l'exercici 2010 de l'entitat
Fundació Universitat Autònoma de Barcelona, d'acord amb el que consta al document PLE 17/10-2011.
2) Comunicar aquest acord al director general de la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona, al vicerector
de Política Econòmica i d'Organització i al gerent de la UAB.
Acord 41/2011, de 9 de novembre de 2011, del Consell Social.
Balanç, compte de resultats i memòria econòmica corresponents a l'exercici 2010 de l'entitat Fundació Hospital
Clínic Veterinari
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Vist l'article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, modificada per la Llei Orgànica
4/2007, de 12 d'abril.

.

Universitat Autònoma de Barcelona

-3-

www.uab.cat/seuelectronica

BOUAB Núm. 90

Novembre / 2011

Vist l'article 89. e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya.
Vist l'article 123 dels Estatuts de la UAB.
Vist l'article 28.2.e del Reglament d'Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Atès que el balanç, el compte de resultats, l'estat de canvis en el patrimoni net, i la memòria econòmica de
l'exercici 2010 de la Fundació Hospital Clínic Veterinari han estat aprovats en la reunió del Patronat de la
Fundació de 26 de maig de 2011.
Vist l'acord núm. 60/2011 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social realitzada el 27 d'octubre, pel qual
s'aprova informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d'acord següent: 1) Aprovar el
balanç, el compte de resultats, l'estat de canvis de patrimoni net i la memòria econòmica corresponents a
l'exercici 2010 de l'entitat Fundació Privada Hospital Clínic Veterinari, d'acord amb el que consta en el document
CE 49/10-2011; 2) Comunicar aquest acord al director general de la Fundació Universitat Autònoma de
Barcelona, al vicerector de Política Econòmica i d'Organització i al gerent de la UAB.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA):
1) Aprovar el balanç, el compte de resultats, l'estat de canvis de patrimoni net i la memòria econòmica
corresponents a l'exercici 2010 de l'entitat Fundació Privada Hospital Clínic Veterinari, d'acord amb el que
consta al document PLE 18/10-2011.
2) Comunicar aquest acord al director general de la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona, al vicerector
de Política Econòmica i d'Organització i al gerent de la UAB.
Acord 42/2011, de 9 de novembre de 2011, del Consell Social.
Balanç, compte de resultats, estat de canvis en el patrimoni net i memòria econòmica corresponents a l'exercici
2010 de l'entitat Fundació Privada Gespa
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Vist l'article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, modificada per la Llei
Orgànica 4/2007, de 12 d'abril.
Vist l'article 89.e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya.
Vist l'article 123 dels Estatuts de la UAB.
Vist l'article 28.2.e del Reglament d'Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Atès que el balanç, el compte de resultats, l'estat de canvis en el patrimoni net, l'estat de fluxos d'efectius i la
memòria econòmica de l'exercici 2010 de la Fundació Privada Gespa han estat aprovats en la reunió del
Patronat de la Fundació de 22 de juny de 2011.
Vist l'acord núm. 61/2011 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social realitzada el 27 d'octubre, pel qual
s'aprova informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d'acord següent: 1) Aprovar el
balanç, el compte de resultats, l'estat d'ingressos i despeses reconegudes, l'estat de canvis en el patrimoni net i
la memòria econòmica corresponents a l'exercici 2010 de l'entitat Fundació Privada Gespa, d'acord amb el que
consta en el document CE 50/10-2011; 2) Comunicar aquest acord al director general de la Fundació
Universitat Autònoma de Barcelona, al vicerector de Política Econòmica i d'Organització i al gerent de la UAB.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
1) Aprovar el balanç, el compte de resultats, l'estat d'ingressos i despeses reconegudes, l'estat de canvis en el
patrimoni net i la memòria econòmica corresponents a l'exercici 2010 de l'entitat Fundació Privada Gespa,
d'acord amb el que consta al document PLE 19/10-2011.
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2) Comunicar aquest acord al director general de la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona, al vicerector
de Política Econòmica i d'Organització i al gerent de la UAB.
Acord 43/2011, de 9 de novembre de 2011, del Consell Social.
Balanç, compte de resultats i memòria econòmica corresponents a l'exercici 2010 de l'entitat Fundació Doctor
Robert
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Vist l'article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, modificada per la Llei Orgànica
4/2007, de 12 d'abril.
Atès l'article 89.e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya.
Vist l'article 123 dels Estatuts de la UAB.
Vist l'article 28.2.e del Reglament d'Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Atès que el balanç, el compte de resultats, l'estat de canvis en el patrimoni net, i la memòria econòmica de
l'exercici 2010 de la Fundació Doctor Robert han estat aprovats en la reunió del Patronat de la Fundació de 23
de juny de 2011.
Vist l'acord núm. 62/2011 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social realitzada el 27 d'octubre, pel qual
s'aprova informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d'acord següent: 1) Aprovar el
balanç, el compte de resultats, l'estat d'ingressos i despeses reconegudes, l'estat de canvis en el patrimoni net i
la memòria econòmica corresponents a l'exercici 2010 de l'entitat Fundació Doctor Robert, d'acord amb el que
consta en el document CE 51/10-2011; 2) Comunicar aquest acord al director general de la Fundació
Universitat Autònoma de Barcelona, al vicerector de Política Econòmica i d'Organització i al gerent de la UAB.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
1) Aprovar el balanç, el compte de resultats, l'estat d'ingressos i despeses reconegudes, l'estat de canvis en el
patrimoni net i la memòria econòmica corresponents a l'exercici 2010 de l'entitat Fundació Doctor Robert,
d'acord amb el que consta al document PLE 20/10-2011.
2) Comunicar aquest acord al director general de la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona, al vicerector
de Política Econòmica i d'Organització i al gerent de la UAB.
Acord 44/2011, de 9 de novembre de 2011, del Consell Social.
Balanç, compte de resultats i memòria econòmica corresponents a l'exercici 2010 de l'entitat Fundació
Autònoma Solidària
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Vist l'article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, modificada per la Llei Orgànica
4/2007, de 12 d'abril.
Vist l'article 89. e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya.
Vist l'article 123 dels Estatuts de la UAB.
Vist l'article 28.2.e del Reglament d'Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Atès que el balanç, el compte de resultats, l'estat de canvis en el patrimoni net, i la memòria econòmica de
l'exercici 2010 de la Fundació Autònoma Solidària han estat aprovats en la reunió del Patronat de la Fundació 8
de juny de 2011.
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Vist l'acord núm. 63/2011 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social realitzada el 27 d'octubre, per la
qual s'aprova informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d'acord següent: 1) Aprovar el
balanç, el compte de resultats, l'estat d'ingressos i despeses reconegudes, l'estat de canvis en el patrimoni net i
la memòria econòmica corresponents a l'exercici 2010 de l'entitat Fundació Autònoma Solidària, d'acord amb el
que consta en el document CE 52/10-2011; 2) Comunicar aquest acord al director general de la Fundació
Universitat Autònoma de Barcelona, al vicerector de Política Econòmica i d'Organització i al gerent de la UAB.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
1) Aprovar el balanç, el compte de resultats, l'estat d'ingressos i despeses reconegudes, l'estat de canvis en el
patrimoni net i la memòria econòmica corresponents a l'exercici 2010 de l'entitat Fundació Autònoma Solidària,
d'acord amb el que consta al document PLE 21/10-2011.
2) Comunicar aquest acord al director general de la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona, al vicerector
de Política Econòmica i d'Organització i al gerent de la UAB.
Acord 45/2011, de 9 de novembre de 2011, del Consell Social.
Criteris bàsics per a l'elaboració del pressupost de la Universitat Autònoma de Barcelona per a l'exercici 2012
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Vist l'article 89, apartats c i j de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'Universitats de Catalunya.
Vist l'article 65.l dels Estatuts de la UAB.
Vist l'article 29.2.b del Reglament d'Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Vistos els criteris per l'aplicació de les mesures de contenció de la despesa 2011, aprovats per la Comissió
d'Economia i d'Organització del Consell de Govern en data 30 de juny de 2011, els quals preveuen que la
contenció de la despesa corresponent a aquestes mesures és d'aplicació a la UAB a partir del dia següent de la
seva aprovació per part de l'esmentada i es perllongarà fins a l'aprovació del pressupost 2012, i també que
resta suspesa l'aplicabilitat de les normes que puguin resultar afectades pel contingut de les mesures de
contenció.
Vist l'acord núm. 70/2011 pres pel Consell de Govern de la UAB reunit el 19 d'octubre de 2011 en relació als
Criteris Bàsics per elaborar el pressupost de la UAB per a l'exercici 2012.
Vist l'acord núm. 64/2011 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social realitzada el 27 d'octubre, pel qual
s'aprova informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d'acord següent: 1) Aprovar els
criteris bàsics per a l'elaboració del pressupost de la Universitat Autònoma de Barcelona per a l'exercici 2012
segons consta en el document CE 53/10-2011, sens perjudici de la suspensió de l'aplicabilitat de les normes
que en puguin resultar afectades pel seu contingut en el marc de les competències del Consell de Govern; 2)
Encarregar al vicerector de Política Econòmica i d'Organització l'execució i el seguiment d'aquest acord.
Atès que, d'acord amb la informació de que disposa la Universitat, és del tot imprescindible que la UAB endegui
un conjunt de mesures que permetin assolir l'equilibri del pressupost del 2012, i que, com a mínim, pel que fa
a la despesa corrent, aquestes mesures sumin la quantitat final de 20 milions d'euros.
Atès que l'assoliment d'aquesta fita (20 milions d'euros) permetrà, a curt termini, aturar el deteriorament de la
tresoreria i permetrà a la UAB fer front al pagament de proveïdors i nòmines i, a mig termini, evitarà haver de
prendre mesures molt més dràstiques i de més intensitat per l'efecte acumulatiu de l'excés de despesa per
sobre dels ingressos.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
1) Aprovar els Criteris Bàsics per elaborar el pressupost de la Universitat Autònoma de Barcelona per a
l'exercici 2012 segons consta en el document PLE 22/10-2011, sens perjudici de la suspensió de l'aplicabilitat
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de les normes que en puguin resultar afectades pel seu contingut en el marc de les competències del Consell de
Govern.
2) Instar la UAB per tal que, en el marc de les mesures pressupostàries del capítol 2 dels criteris bàsics per a
l'elaboració el pressupost de la UAB per a l'any 2012, i en relació amb les entitats amb personalitat jurídica
pròpia que estan ubicades al campus, repercuteixi les despeses induïdes generades per les esmentades entitats
-fluids i manteniment i despeses de campus-, així com les corresponents a la utilització dels espais ocupats.
3) Encarregar el vicerector de Política Econòmica i d'Organització l'execució i el seguiment d'aquest acord.
Acord 46/2011, de 9 de novembre de 2011, del Consell Social.
Transmissió a Futurfirms, SL de les participacions socials de la UAB en la companyia Instalaciones Ypsicon, SL
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Atès que per acord del Consell de Govern núm. 57/2011, de 13 de juliol, es va autoritzar la participació de la
Universitat Autònoma de Barcelona en el capital social d'una empresa de base tecnològica denominada
INSTALACIONES YPSICON, SL., amb una participació de la Universitat en el capital social del 10%, sent 5.000
euros l'import màxim de l'aportació dinerària de la UAB en concepte de l'esmentada participació.
Atès que la Universitat Autònoma de Barcelona disposa d'una societat denominada FUTURFIRMS, S.L., Societat
Unipersonal, la qual té per objecte la presa de participacions de qualsevol tipus en el capital d'empreses que
desenvolupin projectes empresarials amb contingut tecnològic i innovador.
Atès que en l'acord del Consell de Govern núm. 57/2011 es va obviar la possibilitat de que la UAB participés de
forma indirecta en el capital social de INSTALACIONES YPSICON, S.L., a través de la societat instrumental
FUTURFIRMS, S.L., mitjançant aquest acord es vol esmenar aquella omissió autoritzant la transmissió de les
participacions socials d'INSTALACIONES YPSICON, S.L., de titularitat de la UAB, a favor de FUTURFIRMS, S.L.
Vist l'article 89.k de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya.
Vist l'article 28.2. apartat h, del Reglament d'Organització i funcionament del Consell Social.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Vist l'acord núm. 83/2011 pres pel Consell de Govern de 19 d'octubre en relació a la proposta que la UAB
transmeti a Futurfirms, SL les participacions socials de la companyia Instalaciones Ypsicon, SL.
Vist l'acord núm. 66/2011 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social realitzada el 27 d'octubre, pel qual
s'aprova informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d'acord següent: 1) Autoritzar la
rectora o la persona en qui delegui a formalitzar tots els documents públics i/o privats legalment necessaris per
a transmetre a Futurfirms, SL tres-centes (300) participacions socials, amb números 2.701 a 3.000, ambdós
inclosos, representatives del capital de la companyia Instalaciones Ypsicon, S.L., en procés d'inscripció, amb
CIF provisional B-65622276, per valor de tres-cents euros (300 €); 2) Autoritzar la rectora o la persona en qui
delegui a formalitzar els documents públics i/o privats legalment necessaris que es considerin adients per a
poder fer efectiu el que estableix el punt 1 d'aquest acord i per respectar els pactes subscrits per la UAB amb la
resta de socis de Instalaciones Ypsicon, SL, en execució dels acords presos pel Consell de Govern a la sessió de
13 de juliol de 2011 (acord núm.57/2011); 3) Comunicar aquest acord al Vicerector de Projectes Estratègics i
de Planificació i encarregar-li que faci el seguiment del seu compliment.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
1) Autoritzar la rectora o la persona en qui delegui a formalitzar tots els documents públics i/o privats
legalment necessaris per a transmetre a FUTURFIRMS, SL tres-centes (300) participacions socials, amb
números 2.701 a 3.000, ambdós inclosos, representatives del capital de la companyia INSTALACIONES
YPSICON, SL, en procés d'inscripció, amb CIF provisional B-65622276, per valor de TRES-CENTS EUROS (300
€).
2) Autoritzar la rectora o la persona en qui delegui a formalitzar els documents públics i/o privats legalment
necessaris que es considerin adients per a poder fer efectiu el que estableix el punt 1 d'aquest acord i per
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respectar els pactes subscrits per la UAB amb la resta de socis de INSTALACIONES YPSICON, SL, en execució
dels acords presos pel Consell de Govern a la sessió de 13 de juliol de 2011 (acord núm.57/2011).
3) Comunicar aquest acord al vicerector de Projectes Estratègics i de Planificació i encarregar-li que faci el
seguiment del seu compliment.
Acord 47/2011, de 9 de novembre de 2011, del Consell Social.
Cessió de la carpa del campus de Sabadell
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Atès que la Gerència de la UAB ha informat que l'any 2000 es va adquirir a l'empresa Grup Vall una carpa que
pogués acollir de forma provisional les instal'lacions i serveis necessaris per donar un servei propi de
restauració a la comunitat universitària del Campus de Sabadell i que la UAB està fent actualment obres per
dotar l'edifici d'un bar-cafeteria al seu interior.
Atès que en base al període durant el qual s'ha fet ús de la instal'lació referida (11 anys) es poden considerar
complerts els terminis d'amortització econòmica, i que, un cop analitzades per part de la UAB les possibles
utilitats de la instal'lació, les seves peculiaritats i el seu estat actual no permeten considerar-la com un bé a
vendre o altres conceptes similars, i que es pot qualificar com a bé de desferra.
Atès que el cost de desmuntatge, trasllat i llançament d'aquesta estructura és de 3.000 euros, aproximadament
i que l'empresa subministradora de la carpa, Envelats Vall, S.L., va manifestar el seu interès en disposar els
materials de la instal'lació per al seu reciclatge.
Atès que en data 27 de juliol de 2011 la UAB i Envelats Vall, S.L., van signar un acord en virtut del qual la UAB
cedeix la titularitat de la carpa ja amortitzada al Grup Vall a canvi de que aquest realitzi gratuïtament el
desmuntatge i el trasllat de fora dels dominis de la UAB.
D'acord amb allò que disposen l'article 80 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, en
relació amb els articles 89.k de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya, els articles 107 i
109 del Decret 323/1983, de 14 de juliol, pel qual es va aprovar el Reglament de Patrimoni de la Generalitat de
Catalunya, l'article 143.3 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les administracions públiques.
Vistos els articles 204.1, 206 i 207.2 dels Estatuts de la UAB.
Vist l'article 28.2. h del Reglament d'Organització i funcionament del Consell Social.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Vist l'acord núm. 82/2011 pres pel Consell de Govern de 19 d'octubre en relació a la cessió de la titularitat
d'una carpa ja amortitzada al Grup Vall.
Vist l'acord núm. 65/2011 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social realitzada el 27 d'octubre, pel qual
s'aprova informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d'acord següent: 1) Donar-se per
assabentat i ratificar l'acord signat entre la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i Envelats Vall, S.L., en
data 27 de juliol de 2011, en virtut del qual la UAB cedeix la titularitat de la carpa ja amortitzada al Grup Vall a
canvi que aquest realitzi gratuïtament el desmuntatge i el trasllat fora dels dominis de la UAB; 2) Comunicar
aquest acord al Gerent i encarregar-li que faci el seguiment del seu compliment.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, el Ple del Consell Social
ACORDA:
1) Donar-se per assabentat i ratificar l'acord signat entre la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i
Envelats Vall, SL, en data 27 de juliol de 2011, en virtut del qual la UAB cedeix la titularitat de la carpa ja
amortitzada al Grup Vall a canvi que aquest realitzi gratuïtament el desmuntatge i el traslladi fora dels dominis
de la UAB.
2) Comunicar aquest acord al gerent i encarregar-li que faci el seguiment del seu compliment.
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I.2. Comissions del Consell Social
I.2.1. Comissió Acadèmica
[tornar a l’índex]

Acord 30/2011, de 29 de novembre de 2011, de la Comissió Acadèmica del Consell Social.
Informació sobre la programació universitària
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
En aquesta reunió de la Comissió Acadèmica la vicerectora de Política Acadèmica ha informat sobre la
programació universitària de la UAB en el marc del Consell Interuniversitari de Catalunya.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, la Comissió Acadèmica del Consell Social
ACORDA:
Donar-se per assabentada de la informació presentadasobre la programació universitària en el marc del Consell
Interuniversitari de Catalunya.
Acord 31/2011, de 29 de novembre de 2011, de la Comissió Acadèmica del Consell Social.
Informació sobre la programació de màsters universitaris a la UAB per al curs 2012-2013
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
En aquesta reunió de la Comissió Acadèmica la vicerectora de Política Acadèmica ha informat sobre la
programació de màsters universitaris de la UAB per al curs 2012-2013.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, la Comissió Acadèmica del Consell Social
ACORDA:
Donar-se per assabentada de la informació relativa a la programació de màsters universitaris a la UAB per al
curs 2012-2013.
Acord 32/2011, de 29 de novembre de 2011, de la Comissió Acadèmica del Consell Social.
Informació sobre la matriculació d'estudis de grau a la UAB per al curs 2011-2012
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
En aquesta reunió de la Comissió Acadèmica la vicerectora de Política Acadèmica ha informat sobre la
matriculació d'estudis de grau a la UAB per al curs 2011-2012.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, la Comissió Acadèmica del Consell Social
ACORDA:
Donar-se per assabentada de la matriculació d'estudis de grau a la UAB per al curs 2011-2012.
Acord 33/2011, de 29 de novembre de 2011, de la Comissió Acadèmica del Consell Social.
Actualització dels convenis amb centres docents d'ensenyament superior adscrits i vinculats a la UAB
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:

.

Universitat Autònoma de Barcelona

-9-

www.uab.cat/seuelectronica

BOUAB Núm. 90

Novembre / 2011

El Consell Social i el Consell de Govern de la UAB han aprovat, al llarg dels anys i per mitjà de sengles acords
adoptats en el decurs de les seves respectives sessions, l'adscripció i vinculació de centres docents
d'ensenyament superior per a la impartició de determinats estudis oficials i estudis propis, respectivament.
Els centres docents d'ensenyament superior adscrits o vinculats a universitats es regeixen per la legislació
vigent, pel conveni d'adscripció o de vinculació i per les seves pròpies normes d'organització i funcionament.
Les entitats titulars dels centres adscrits i vinculats amb les quals la UAB ha subscrit els corresponents convenis
d'adscripció o de vinculació són les següents: Fundació Privada Rinaldi, titular de l'Escola Universitària de
Sarrià; Fundació Privada Eina, titular del Centre Universitari Eina; Assemblea Provincial de la Creu Roja
Espanyola, titular de l'Escola Universitària d'Infermeria 'Creu Roja'; Fundació Privada Universitat Autònoma de
Barcelona, titular de l'Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents; Centre docent Santa Coloma, titular
de l'Escola Universitària d'Informàtica Tomàs Cerdà; Centre docent Santa Coloma, titular de l'Escola
Universitària de Fisioteràpia 'Gimbernat'; Ajuntament de Barcelona, titular de l'Escola Massana; Fundació per
als Estudis de Prevenció i Seguretat (EPSI); Fundació Universitària del Bages, titular de l'Escola Universitària de
Ciències de la Salut; Fundació Universitària del Bages, titular de l'Escola Universitària de Ciències Socials;
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, titular de l'Escola Universitària d'Infermeria de Sant Pau; Serveis de
Turisme i Hosteleria Campus, S.A., titular de l'Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera; Fundació
Privada Institut de Neurorehabilitació Guttmann, titular de l'Institut universitari de Neurorehabilitació
Guttmann.
Els canvis legislatius en matèria d'estudis universitaris arran del Reial decret 1393/2007, de 29 d'Octubre, que
regula la ordenació dels ensenyaments universitaris oficials modificat pel RD 861/2010, de 2 de juliol, i la
implantació de nous estudis als diferents centres en virtut dels acords dels òrgans de govern i l'Administració
educativa competent han posat de manifest la necessitat d'actualitzar els convenis de col'laboració acadèmica
subscrits amb les entitats titulars dels centres adscrits i vinculats.
Vist l'article 89. l) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'Universitats de Catalunya.
Vist l'article 184 dels Estatuts de la UAB.
Vist l'article 28.3. j) del Reglament d'Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist l'acord núm. 9/2011 de la Comissió Econòmica de 17 de març de 2011, pel qual s'acorda aprovar el preu
del servei de suport de gestió acadèmica a titulacions oficials impartides a escoles adscrites de la UAB per al
curs acadèmic 2011-2012 per un import de 156,48 euros.
Vist l'acord núm. 29/2011 de la Comissió Econòmica de 8 de juliol de 2011, pel qual s'acorda aprovar els preus
dels estudis propis de la Universitat Autònoma de Barcelona i de l'adequació del decret de preus dels serveis
acadèmics universitaris a determinats estudis de la Universitat Autònoma de Barcelona per al curs acadèmic
2011-2012 que inclou el preu corresponent als serveis de suport de gestió acadèmica a titulacions oficials per
un import de 156,48 euros que serà aplicable als centres adscrits de la UAB per al curs acadèmic 2011-2012.
En aquest sentit, vist els acords presos per la Comissió Econòmica del Consell Social (acords núm. 9/2011 i
29/2011) que incideixen en els convenis de col·laboració acadèmica subscrits amb les entitats titulars dels
centres adscrits i vinculats.
Vist l'acord pres pel Consell de Govern reunit el 23 de novembre, pel qual s'aprova: 1) Donar-se per
assabentat de l'actualització dels convenis amb els centres docents d'ensenyament superior i amb un institut
universitari adscrit a la UAB; 2) Elevar al Consell Social el present acord, per tal que exerceixi les seves
competències; 3) Comunicar els presents acords a la Vicegerència d'Ordenació Acadèmica per tal que adoptin
les mesures necessàries per a fer-los efectius.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, la Comissió Acadèmica del Consell Social
ACORDA:
Donar-se per assabentada de l'actualització dels convenis amb centres docents d'ensenyament superior adscrits
i vinculats a la UAB.
Acord 34/2011, de 29 de novembre de 2011, de la Comissió Acadèmica del Consell Social.
Supressió d'estudis de doctorat
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Atesa la proposta de supressió de títols de doctorat, en Arqueologia Clàssica, que va ser aprovat pels òrgans
competents, i del que no s'ha arribat mai a presentar la documentació adient per a la sol·licitud de la verificació
del títol.
Atesa la necessitat de finalitzar el procediment de creació de l'estudi de doctorat en Arqueologia Clàssica el qual
pel motiu abans esmentat no es va arribar a implementar.
Vist l'article 88.b de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya.
Vist l'article 64.e dels Estatuts de la UAB sobre la supressió de títols universitaris oficials de la UAB.
Vist l'article 226 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat
amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011, sobre la supressió
de títols de màster universitari.
Vist l'article 29.1.a) del reglament d'Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Vist l'acord núm. 72/2011 pres pel Consell de Govern reunit el 19 d'octubre, pel qual s'acorda: 1) Aprovar la
supressió dels estudis de doctorat en Arqueologia Clàssica; 2) Elevar l'acord anterior al Consell Social per tal
que exerceixi les seves competències; 3) Encarregar a la vicerectora de Política Acadèmica l'execució i el
seguiment de l'acord primer; 4) Comunicar els presents acords al vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal
que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d'acord següent:
1) Aprovar la supressió dels estudis de doctorat d'Arqueologia Clàssica.
2) Encarregar a la vicerectora de Política Acadèmica l'execució i el seguiment d'aquest acord.
3) Comunicar aquest acord al vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-lo efectiu..
Acord 35/2011, de 29 de novembre de 2011, de la Comissió Acadèmica del Consell Social.
Canvi de denominació de màster universitari
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Atesa la proposta de la vicerectora de Política Acadèmica de modificació de denominació de màster universitari
de Enginyeria de la Informació i Computació Avançada (Information engineering and advanced computing), per
màster universitari de Còmput d'Altes Prestacions, Teoria de la Informació i Seguretat (High Performance
Computing and Information Theory and Security), presentada pel centre corresponent.
Atesa la necessitat de modificar la denominació de màster universitari que es presenta per tal d'adequar-la a
les necessitats actuals.
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general.
Vist els articles 64.e i 175.1 dels Estatuts de la UAB sobre ensenyaments de doctorat i de postgrau.
Vist l'article 29.1.a) del reglament d'Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
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Vist l'acord pres pel Consell de Govern reunit el 23 de novembre, pel qual s'acorda: 1) Aprovar la modificació
de la denominació de Màster Universitari en Enginyeria de la Informació i Computació Avançada (Information
engineering and advanced computing), per Màster Universitari en Còmput d'Altes Prestacions, Teoria de la
Informació i Seguretat (High Performance Computing and Information Theory and Security); 2) Elevar l'acord
anterior al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències; 3) Encarregar a la vicerectora de Política
Acadèmica l'execució i el seguiment de l'acord primer; 4) Comunicar els presents acords al vicegerent
d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d'acord següent:
1) Aprovar la modificació de la denominació de màster universitari d'Enginyeria de la Informació i Computació
Avançada (Information Engineering and Advanced Computing) per màster universitari en Còmput d'Altes
Prestacions, Teoria de la Informació i Seguretat (High Performance Computing and Information Theory and
Security).
2) Encarregar a la vicerectora de Política Acadèmica l'execució i el seguiment d'aquest acord.
3) Comunicar aquest acord al vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-lo efectiu.
Acord 36/2011, de 29 de novembre de 2011, de la Comissió Acadèmica del Consell Social.
Creació de nous títols de màsters i diplomes de postgrau propis
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Atès les diverses peticions de creació de nous títols de màsters i diplomes de postgrau propis així com de
modificació de denominacions que han estat presentades a l'Escola de Postgrau, i la revisió per part dels òrgans
competents de la documentació justificativa corresponent que acredita que les propostes reuneixen els requisits
exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus de títols.
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general.
Vist els articles 64.e i 171.1 dels Estatuts de la UAB sobre ensenyaments de doctorat i de postgrau.
Vist l'article 29.1.a) del reglament d'Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Vist l'acord pres pel Consell de Govern reunit el 23 de novembre, pel qual s'acorda: 1) Aprovar la creació de
nous títols de màsters i diplomes de postgrau propis que s'annexa; 2) Elevar l'aprovació de la creació de nous
títols de màsters i diplomes de postgrau propis al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències;
3) Encarregar la delegada de la rectora per a la Formació Permanent l'execució i el seguiment d'aquests acords;
4) Comunicar els presents acords al vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d'acord següent:
1) Aprovar la creació de nous títols de màsters i diplomes de postgrau propis següents:
a) Màster de Diplomàcia i Funció Pública Internacional
b) Màster de Cardiologia de les Cardiopaties Congènites
c) Màster de Cures intensives infermeres neonatals i pediàtriques
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d) Màster d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor
e) European Master on Transfusion Medicine and Advanced Cell Therapies
f) Diploma de postgrau de Gestió, Preservació i Difusió d'Arxius Fotogràfics
g) Diplomàcia
h) Diploma de postgrau de Disseny d'Il·luminació
i) Diploma de postgrau de Direcció de Centres per a la Innovació Educativa
j) Programa Resident de Veterinària en Diagnòstic per la Imatge
2) Encarregar a la delegada de la rectora per a la Formació Permanent l'execució i el seguiment d'aquest acord.
3) Comunicar aquest acord al vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-lo efectiu.
Acord 37/2011, de 29 de novembre de 2011, de la Comissió Acadèmica del Consell Social.
Creació de nous títols de màsters universitaris per al curs 2012-2013
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Atès les diverses peticions de creació de títols de màsters universitaris que han estat presentades a l'Oficina de
Programació i Qualitat, i la revisió per part dels òrgans competents de la documentació justificativa
corresponent que acredita que les propostes reuneixen els requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest
tipus de títols.
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general.
Vist l'article 64.e dels Estatuts de la UAB sobre la creació de títols universitaris oficials.
Vist l'article 226 del Text refós la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de
conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, aprovada pel Consell de Govern en data 13 de
juliol de 2011, sobre la creació de títols de màster universitari.
Vist l'article 29.1.a) del reglament d'Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Vist l'acord pres pel Consell de Govern reunit el 23 de novembre, pel qual s'acorda: 1) Aprovar la creació de
títols de màsters universitaris següents en els termes que consten en l'annex; 2) Elevar l'aprovació de la
creació de títols de màsters universitaris al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències; 3)
Encarregar la vicerectora de Política Acadèmica l'execució i el seguiment de l'acord primer; 4) Comunicar els
presents acords al vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a
fer-los efectius.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d'acord següent:
1) Aprovar la creació de títols de màsters universitaris següents:
a) Màster universitari de Mitjans, Comunicació i Cultura
b) Màster universitari de Política Social, Treball i Gènere
c) Màster universitari de Electroquímica, Ciència i Tecnologia
2) Encarregar a la vicerectora de Política Acadèmica l'execució i el seguiment d'aquest acord.
3) Comunicar aquest acord al vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-lo efectiu.
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Acord 38/2011, de 29 de novembre de 2011, de la Comissió Acadèmica del Consell Social.
Resolució de les sol·licituds de règim de permanència
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Atesa la normativa de permanència dels estudiants a la UAB aprovada en el Ple del Consell Social de 22 de
maig de 1992 i modificada el 17 de juny de 1994 i el 17 de setembre de 1999.
Atesa la normativa de Permanència dels estudiants de la UAB, aprovada pel Consell Social el dia 16 de juliol de
2004.
Atès l'article 30.3.b) del Reglament d'Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB.
Vistes les sol·licituds de permanència presentades pels estudiants.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
Emetre un informe de resolució a la rectora de la UAB sobre les sol·licituds de permanència presentades pels
estudiants, d'acord amb el que consta en el document CA 11/11-2011.

I.2.2. Comissió Econòmica
[tornar a l’índex]

Acord 74/2011, de 29 de novembre de 2011, de la Comissió Econòmica del Consell Social.
Participació de la UAB en la Fundació per a la Prevenció de la Mutilació Genital Femenina
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Vist l'acord número 81/2011, de 19 d'octubre, del Consell de Govern, en virtut del qual aquest es dóna per
assabentat de l'informe realitzat pel vicerector de Transferència Social i Cultural on exposa l'oportunitat de
constituir la Fundació WASSU (Observatorio para la Prevención de la Mutilación Genital Femenina) i el seu
procés de constitució.
Atès l'interès de la UAB de constituir aquesta Fundació junt amb la Fundació Universitat Autònoma de
Barcelona, la Fundació Parc de Recerca UAB i l'ONG Wassu Gambia Kafo.
Atès que la dotació fundacional prevista és de 30.000 euros, de la qual s'aportarà únicament en el moment
inicial de constitució la suma de 7.500 euros, deixant els 22.500 euros restants per aportar-los en el termini no
superior a 5 anys, comptats des de l'atorgament de l'escriptura pública de constitució de la fundació.
Atès que la participació de la Universitat implica una aportació de 1.875 euros com a aportació inicial i de 5.625
euros com aportació successiva en el termini abans indicat de 5 anys.
Atesa la conformitat econòmica respecte de les obligacions que es contrauen, sempre que es confirmi la
disponibilitat pressupostària necessària.
Vist l'article 88 apartat f, de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'Universitats de Catalunya.
Vist l'article 64, apartat t, dels Estatuts de la UAB.
Vist l'article 28.3 apartat a, del Reglament d'Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist l'acord pres pel Consell de Govern de 23 de novembre, pel qual s'acorda: 1) Acceptar la participació de la
Universitat Autònoma de Barcelona, com a fundador amb l'aportació de 7.500 euros, en la constitució de la
Fundació WASSU el fi de la qual serà la promoció del canvi a actituds favorables per a la intervenció educativa i
preventiva que permeti la prevenció de la mutilació genital femenina tant a l'Àfrica com a Europa; 2) Aprovar
l'aportació de la Universitat a la dotació fundacional per un import total de 7.500 euros, dels quals la quantitat
de 1.875 euros s'aportarà en l'acte d'atorgament de l'escriptura pública de constitució de la Fundació i la
quantitat restant de 5.625 euros es farà efectiva en un termini no superior a 5 anys, comptats des de
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l'atorgament de l'esmentada escriptura; 3) Facultar la rectora, o persona en qui delegui, per a aprovar els
Estatuts abans de l'acte formal de constitució de la Fundació i realitzar tots els actes necessaris per a la seva
constitució, signant tots aquells documents públics o privats, sense cap tipus de limitació, fins i tot documents
de subsanació, aclariment o rectificació, fins a la seva inscripció en el Registre corresponent; 4) Encarregar al
vicerector de Transferència Social i Cultural que faci el seguiment de l'acompliment d'aquest acord, i que doni
compte al Consell de Govern de l'efectiva constitució d'aquesta Fundació i dels Estatuts aprovats; 5) Elevar al
Consell Social el present acord, per tal que exerceixi les seves competències; 6) Comunicar el present acord al
Vicerectorat d'Economia i d'Organització.
Atesa la conformitat rebuda de la Vicegerència d'Economia.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
1) Acceptar la participació de la Universitat Autònoma de Barcelona, com a fundadora amb l'aportació de 7.500
euros, en la constitució de la Fundació WASSU, el fi de la qual serà la promoció del canvi a actituds favorables
per a la intervenció educativa i preventiva que permeti la prevenció de la mutilació genital femenina tant a
l'Àfrica com a Europa.
2) Aprovar l'aportació de la Universitat a la dotació fundacional per un import total de 7.500 euros, dels quals la
quantitat de 1.875 euros s'aportarà en l'acte d'atorgament de l'escriptura pública de constitució de la Fundació i
la quantitat restant de 5.625 euros es farà efectiva en un termini no superior a 5 anys, comptats des de
l'atorgament de l'esmentada escriptura.
3) Facultar la rectora, o la persona en qui delegui, per a aprovar els Estatuts abans de l'acte formal de
constitució de la Fundació i dur a terme tots els actes necessaris per a la seva constitució, signar tots els
documents públics o privats, sense cap tipus de limitació, fins i tot documents de subsanació, aclariment o
rectificació, fins a la seva inscripció al registre corresponent.
4) Encarregar al vicerector de Transferència Social i Cultural que faci el seguiment d'aquest acord, i que doni
compte al Consell Social de l'efectiva constitució d'aquesta fundació i dels Estatuts aprovats.
5) Comunicar aquest acord al Vicerectorat d'Economia i d'Organització.
Acord 75/2011, de 29 de novembre de 2011, de la Comissió Econòmica del Consell Social.
Complements retributius autonòmics per mèrits de docència corresponents a l'avaluació 2010 del personal
docent i investigador funcionari i contractat
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Vist els articles 72 i 90 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya.
Vist l'article 64, apartat m, dels Estatuts de la UAB.
Vist l'article 28.3.d) del Reglament d'Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB.
Complements retributius autonòmics per mèrits de docència del personal docent i investigador funcionari i
contractat corresponents a l'avaluació 2010
Atès que al llarg de l'any 2011 les àrees i oficines encarregades de la tramitació dels complements retributius
autonòmics han desenvolupat els processos establerts pel que fa als complements referents als mèrits de
docència. Així mateix, les propostes elaborades atenent els criteris establerts van ser analitzades i aprovades
per les comissions del Consell de Govern amb competències en aquesta matèria, i van ser trameses a AQU
Catalunya per a la seva certificació.
Vist el Decret 405/2006, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les retribucions addicionals del personal docent
i investigador funcionari i contractat de les universitats públiques de Catalunya, que en el seu article 7 estableix
que un cop certificada l'avaluació per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, ho
traslladarà al Consell de Govern per tal que pugui formular la proposta d'assignació al Consell Social.
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Vist l'acord pres pel Consell de Govern reunit el 23 de novembre de 2011, pel qual s'acorda: 1) Assumir la
proposta tramesa per AQU Catalunya de complements retributius autonòmics per al professorat funcionari i
contractat (trams de docència i de gestió) en els termes que es recullen en els annexos; 2) Elevar aquest acord
al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències; 3) Encarregar el vicerector de Personal Acadèmic
i la vicegerenta de l'Àmbit de Recursos Humans l'execució i el seguiment dels presents acords; 4) Comunicar el
present acord a l'Àrea de Personal Acadèmic, per tal que portin a terme les mesures necessàries per a fer-lo
efectiu.
Atès les certificacions emeses per AQU Catalunya, del professorat que es relaciona en l'apartat 1 a) i b) de
l'acord número 75/2011 de la Comissió Econòmica de 29 de novembre de 2011.
Complements retributius autonòmics per al professorat afectat per les incidències de la convocatòria 2010 amb
efectes des del moment corresponent
Atès que les àrees i oficines encarregades del desenvolupament dels processos de tramitació dels complements
de docència es van produir unes incidències en les notificacions amb determinat professorat, motiu que els va
impedir resultar adjudicataris de la proposta d'assignació sense que aquestes incidències fossin imputables a
ells mateixos.
Atès que un cop explicat aquest supòsit per part de la delegada de la rectora per a l'avaluació, l'acreditació i la
innovació docent a la Comissió de Personal Acadèmic de data 27 de gener de 2011 es va decidir que
s'avaluaria a aquestes persones en el procediment de l'any 2011 i si l'avaluació resultava positiva es demanaria
al Consell de Govern i al Consell Social el pagament des del moment corresponent.
Atès que el professorat afectat per aquests errors de notificació que es relaciona en l'apartat 2 de l'acord
número 75/2011 de la Comissió Econòmica de 29 de novembre de 2011 ha obtingut proposta de resolució
favorable del període avaluat i aquesta proposta ha estat certificada per AQU Catalunya.
Vist l'acord pres pel Consell de Govern reunit el 23 de novembre de 2011, pel qual s'acorda: 1) Assumir la
proposta tramesa per AQU Catalunya de complements retributius autonòmics per al professorat afectat per les
incidències de la convocatòria 2010 amb efectes des del moment corresponent, en els termes que s'inclouen en
l'annex; 2) Elevar aquest acord al Consell Social per tal que exerceixin les seves competències; 3) Encarregar el
vicerector de Personal Acadèmic i la vicegerenta de l'Àmbit de Recursos Humans l'execució i el seguiment dels
presents acords; 4) Comunicar el present acord a l'Àrea de Personal Acadèmic, per tal que portin a terme les
mesures necessàries per a fer-lo efectiu.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
1) Assumir la proposta tramesa per AQU Catalunya de complements retributius autonòmics per mèrits de
docència del personal docent i investigador funcionari i contractat corresponents a l'avaluació 2010:
a) per períodes meritats fins el 31.12.2002, d'acord amb el que consta en el document CE 58/11-2011.
b) per períodes meritats fins el 31.12.2010, d'acord amb el que consta en el document CE 59/11-2011.
2) Assumir la proposta tramesa per AQU Catalunya de complements retributius autonòmics per al professorat
afectat per les incidències de la convocatòria 2010 amb efectes des del moment corresponent, d'acord amb el
que consta en el document CE 60/11-2011.
3) Encarregar el vicerector de Personal Acadèmic i la vicegerenta de l'Àmbit de Recursos Humans l'execució i el
seguiment dels presents acords.
4) Comunicar el present acord a l'Àrea de Personal Acadèmic, per tal que portin a terme les mesures
necessàries per a fer-lo efectiu.
Acord 76/2011, de 29 de novembre de 2011, de la Comissió Econòmica del Consell Social.
Complements retributius autonòmics per mèrits de gestió corresponents a l'avaluació 2010 del personal docent
i investigador funcionari i contractat
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Vist els articles 72 i 90 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya.
Vist l'article 64, apartat m, dels Estatuts de la UAB.
Vist l'article 28.3.d) del Reglament d'Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB.
Atès que al llarg de l'any 2011 les àrees i oficines encarregades de la tramitació dels complements retributius
autonòmics han desenvolupat els processos establerts pel que fa als complements referents als mèrits de
gestió. Així mateix, les propostes elaborades atenent els criteris establerts van ser analitzades i aprovades per
les comissions del Consell de Govern amb competències en aquesta matèria, i van ser trameses a AQU
Catalunya per a la seva certificació.
Vist el Decret 405/2006, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les retribucions addicionals del personal docent
i investigador funcionari i contractat de les universitats públiques de Catalunya, que en el seu article 7 estableix
que un cop certificada l'avaluació per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, ho
traslladarà al Consell de Govern per tal que pugui formular la proposta d'assignació al Consell Social.
Ateses les certificacions emeses per AQU Catalunya.
Vist l'acord pres pel Consell de Govern reunit el 23 de novembre de 2011, pel qual s'acorda: 1) Assumir la
proposta tramesa per AQU Catalunya de complements retributius autonòmics per al professorat funcionari i
contractat (trams de docència i de gestió) en els termes que es recullen en els annexos; 2) Elevar aquest acord
al Consell Social per tal que exerceixin les seves competències; 3)Encarregar el vicerector de Personal
Acadèmic i la vicegerenta de l'Àmbit de Recursos Humans l'execució i el seguiment dels presents acords; 4)
Comunicar el present acord a l'Àrea de Personal Acadèmic, per tal que portin a terme les mesures necessàries
per a fer-lo efectiu.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
1) Assumir la proposta tramesa per AQU Catalunya de complements retributius addicionals per mèrits de gestió
del personal docent i investigador funcionari i contractat corresponents a l'avaluació 2010, d'acord amb el que
consta en el document CE 61/11-2011.
2) Encarregar el vicerector de Personal Acadèmic i la vicegerenta de l'Àmbit de Recursos Humans l'execució i el
seguiment dels presents acords.
3) Comunicar el present acord a l'Àrea de Personal Acadèmic, per tal que portin a terme les mesures
necessàries per a fer-lo efectiu.
Acord 77/2011, de 29 de novembre de 2011, de la Comissió Econòmica del Consell Social.
Acceptació de la participació de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès en el Consorci Institut Universitari
d'Estudis Europeus
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Atès que la Generalitat de Catalunya, mitjançant el departament competent en matèria de polítiques i
actuacions davant les institucions de la Unió Europea, i la UAB integren el Consorci denominat Institut
Universitari d'Estudis Europeus (IUEE), el qual està adscrit a la UAB des de juny de 1992.
Atès que l'IUEE està organitzat com un centre interdisciplinari dedicat a l'educació superior, la recerca, la
formació i la capacitació en temes europeus o d'interès per a la Unió Europea.
Vist que, tal i com ja va ser avançat en la Comissió Econòmica del Consell Social en sessió de 15 de setembre
de 2011, actualment s'està procedint a ampliar els membres que integren aquest Consorci i incorporar altres
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administracions públiques amb interessos concurrents amb els del Consorci IUEE. En aquella sessió ja es va
aprovar l'acceptació que hi participés l'Ajuntament de Terrassa en el Consorci IUEE.
Atès que la UAB ha rebut l'acceptació formal per part de l'alcaldessa de Cerdanyola del Vallès per participar en
el Consorci. En el document d'acceptació l'alcaldessa considera el Consorci IUEE com a centre de referència
d'estudis avançats en la matèria i per la seva vocació de recerca. La Universitat valora especialment la seva
proximitat geogràfica i el seu europeisme.
Vist l'article 88 apartat f, de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'Universitats de Catalunya.
Vist l'article 64, apartat t, dels Estatuts de la UAB.
Vist l'article 28.2 apartat a, del Reglament d'Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist l'acord pres pel Consell de Govern reunit el 23 de novembre, pel qual s'acorda: 1) Acceptar la participació
de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès en el Consorci Institut Universitari d'Estudis Europeus, sens perjudici
de les competències que esdevingui oportú exercir pel propi Consorci i, eventualment, per la Generalitat de
Catalunya; 2) Elevar els presents acords al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències; 3)
Autoritzar la rectora, o persona en qui delegui, perquè dicti els actes que siguin necessaris i formalitzi els
documents que siguin pertinents per tal de fer efectiu el que disposa aquest acord, i perquè designi la seva
representació en aquesta associació; 4) Encarregar a la vicerectora de Relacions Internacionals que faci el
seguiment de l'acompliment d'aquests acords; 5) Comunicar els presents acords a l'Institut Universitari
d'Estudis Europeus i a la resta d'òrgans interessats.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
1) Acceptar la participació de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès en el Consorci Institut Universitari d'Estudis
Europeus, sens perjudici de les competències que sigui oportú que exerceixi el mateix Consorci i, eventualment,
la Generalitat de Catalunya.
2) Autoritzar la rectora, o la persona en qui delegui, perquè dicti els actes que siguin necessaris i formalitzi els
documents que siguin pertinents per tal de fer efectiu el que disposa aquest acord, i perquè designi la
representació en aquesta entitat.
3) Encarregar a la vicerectora de Relacions Internacionals que faci el seguiment del compliment d'aquest acord.
4) Comunicar aquest acord al Consorci Institut Universitari d'Estudis Europeus i a la resta d'òrgans interessats.
Acord 78/2011, de 29 de novembre de 2011, de la Comissió Econòmica del Consell Social.
Modificacions de crèdit del pressupost de la UAB corresponents al tercer trimestre de 2011
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Vista la sol·licitud presentada pel Gerent de la UAB en relació a la proposta de modificacions de crèdit del
pressupost de la UAB corresponents al tercer trimestre de 2011.
Vist l'article 89. g de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'Universitats de Catalunya.
Vist l'article 28.2.b) del Reglament d'Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
1) Aprovar les modificacions de crèdit del pressupost de la UAB corresponents al tercer trimestre de 2011,
d'acord amb el que consta al document CE 62/11-2011.
2) Comunicar aquest acord al gerent i a la vicegerenta de l'àmbit econòmic, per tal que es duguin a terme les
mesures necessàries per a fer-lo efectiu.
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Acord 79/2011, de 29 de novembre de 2011, de la Comissió Econòmica del Consell Social.
Autoritzar al Centre d'Estudis Demogràfics l'ús dels espais de 116,85 m2 situats a la primera planta del mòdul a
de recerca
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Atesa la petició formulada pel Centre d'Estudis Demogràfics per a cedir l'ús dels següents espais de superfície
conjunta de 116,85 m2: 'MRA/123', 'MRA/124', 'MRA/125' situats a la Primera Planta del Mòdul de Recerca A,
amb el corresponent equipament, identificats al document CE 63/11-2011, per atendre les activitats de recerca
relacionades amb el programa l'Escola Doctoral Europea de Demografia pel desenvolupament de tasques
d'investigació associades a la formació impartida.
Atesa la proposta del Vicerectorat d'Economia i d'Organització en relació amb la sol'licitud del Centre d'Estudis
Demogràfics pel que fa a l'autorització d'ús dels esmentats espais.
Atès l'interès de la UAB en cedir l'ús dels espais al Centre d'Estudis Demogràfics.
Vist l'acord núm. 45/2011 del Consell Social, de 9 de novembre, pel qual s' acorda, entre d'altres, 'instar a la
UAB per tal que, en el marc de les mesures pressupostàries del capítol 2 dels criteris bàsics per a l'elaboració el
pressupost de la UAB per a l'any 2012, i en relació amb les entitats amb personalitat jurídica pròpia que estan
ubicades al campus, repercuteixi les despeses induïdes generades per les esmentades entitats 'fluids i
manteniment i despeses de campus-, així com les corresponents a la utilització dels espais ocupats.
Vist l'article 207.2 dels Estatuts de la UAB.
Vist l'article 28.2. apartat g, del Reglament d'Organització i funcionament del Consell Social.
Vist l'acord pres pel Consell de Govern reunit el 23 de novembre, pel qual s'acorda: 1) Autoritzar al Centre
d'Estudis Demogràfics l'ús dels espais de titularitat de la UAB, de superfície conjunta de 116.85 m2, identificats
com a 'MRA/123', 'MRA/124', 'MRA/125' situats a la Primera Planta del Mòdul de Recerca A, amb el
corresponent equipament, identificats a l'Annex 1, segons el que disposa la legislació vigent en matèria de
patrimoni, d'acord amb les condicions següents: Objecte: 'MRA/123', 'MRA/124', 'MRA/125' situats a la Primera
Planta del Mòdul de Recerca A. Preu: 36.807,75 € (tributs apart). El cànon inclou l'ús dels espais i les despeses
corrents associades a l'espai (llum, neteja, accés a la xarxa Internet i manteniment) no incloent el consum de
telèfon. Termini de duració: 21 mesos. Destinació: Atendre les activitats de recerca relacionades amb el
programa l'Escola Doctoral Europea de Demografia pel desenvolupament de tasques d'investigació associades a
la formació impartida; 2) Autoritzar la rectora, o persona en qui delegui, perquè amb les més àmplies facultats
pugui signar els documents públics i privats que siguin necessaris, amb les clàusules que consideri més adients,
per donar compliment a aquest acord; 3) Encarregar al vicerector de Política Econòmica i d'Organització que
faci el seguiment de l'acompliment d'aquest acord; 4) Elevar al Consell Social el present acord, per tal que
exerceixi les seves competències; 5) Comunicar el present acord al Vicerectorat d'Economia i d'Organització.
Atesa la conformitat rebuda de la Vicegerència d'Economia.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d'acord següent:
1) Autoritzar al Centre d'Estudis Demogràfics l'ús dels espais de titularitat de la UAB, de superfície conjunta de
116.85 m2, identificats com a 'MRA/123', 'MRA/124' i 'MRA/125', situats a la primera planta del mòdul de
recerca A, amb el corresponent equipament, identificats en el document CE 63/11-2011 i segons el que disposa
la legislació vigent en matèria de patrimoni, d'acord amb les condicions següents :
a) Objecte: 'MRA/123', 'MRA/124' i 'MRA/125' situats a la primera planta del mòdul de recerca A.
b) Destinació: 36.807,75 € (tributs apart).
El cànon inclou l'ús dels espais i de les despeses corrents associades a l'espai (llum, neteja, accés a la xarxa
Internet i manteniment) i no inclou el consum de telèfon.
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c) Durada: 21 mesos.
d) Destinació: atendre les necessitats de recerca relacionades amb el programa de l'Escola Doctoral Europea de
Demografia per al desenvolupament de tasques d'investigació associades a la formació impartida.
2) Autoritzar la rectora, o la 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.
3) Encarregar al vicerector de Política Econòmica i d'Organització que faci el seguiment del compliment d'aquest
acord.
4) Comunicar el present acord al Vicerectorat d'Economia i d'Organització.
Acord 80/2011, de 29 de novembre de 2011, de la Comissió Econòmica del Consell Social.
Mesures de contenció de la despesa 2011
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Vist l'acord número 42/2011 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el 15 de setembre, pel
qual aquesta acorda donar-se per assabentada de les mesures de contenció de la despesa per a l'any 2011.
Atesa la informació disponible sobre l'estat d'execució de les mesures de contenció de la despesa per al 2011,
el qual ha estat informat en el Consell de Govern del dia 23 de novembre de 2011.
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, la Comissió Econòmica del Consell Social
ACORDA:
Donar-se per assabentada de l'estat d'execució de les mesures de contenció de la despesa per a l'any 2011.
Acord 81/2011, de 29 de novembre de 2011, de la Comissió Econòmica del Consell Social.
Estat d'execució del PIU a 30 de juny de 2011
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Atesa la proposta de la Gerència en relació amb la informació de l'execució del PIU a 30 de juny de 2011 i que
el document presentat conté informació relativa a les diferències entre les quantitats programades fins el 30 de
juny de 2011 i les quantitats executades en el mateix període pel que fa als objectius 1 (RAM, TIC'S i Adaptació
a l'EEES) i 2 (Acabament i noves obres).
Vist que, per acord núm. 30/2007 del ple del Consell Social de data 29 de novembre, modificat per acord
24/2010 en sessió plenària de 22 de juliol, s'aprova el Pla d'Inversions Universitàries (PIU) de la UAB 20072013, i que aquest pla té una durada de 7 anys amb dos períodes, del 2007 al 2010 i del 2011 al 2013, i conté
diversos objectius i línies prioritàries a executar durant l'esmentat període.
Vist l'article 120 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'Universitats de Catalunya.
Vist l'article 28.3.g) del Reglament d'Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist que a la Comissió d'Economia i d'Organització delegada del Consell de Govern reunida en data 3 de
novembre de 2011 s'informa sobre l'execució del PIU a 30 de juny de 2011.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, la Comissió Econòmica del Consell Social
ACORDA:
Donar-se per assabentada de l'estat d'execució del PIU a 30 de juny de 2011.
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Acord 82/2011, de 29 de novembre de 2011, de la Comissió Econòmica del Consell Social.
Anàlisi de la Carta de Recomanacions corresponent a l'exercici 2010
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Atès que l'empresa d'auditoria externa, amb caràcter anual i com a part de l'auditoria dels comptes anuals de
UAB, realitza una carta de recomanacions en la que es recullen suggeriments fruit d'aspectes identificats en
decurs de la tasca d'auditoria, que poden fer referència a diferents àmbits de la UAB i respecte els quals
Universitat emet els seus comentaris o al·legacions, a efectes que siguin incorporats en la versió final de
carta de recomanacions.

la
el
la
la

Atès que l'empresa d'auditoria externa ha fet arribar al Consell Social de la UAB la carta de recomanacions de
l'exercici 2010.
Atès que han estat recollits els comentaris i/o al·legacions per part de la UAB en la carta de recomanacions de
l'exercici 2010.
Vist l'article 28.4.c) del Reglament d'Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
1) La Comissió Econòmica del Consell Social es dóna per assabentada de la Carta de recomanacions
corresponent a l'exercici 2010, d'acord amb el que consta en el document CE 64/11-2011.
2) Posar a disposició del gerent i de la responsable de l'Àrea d'Organització i Planificació de la UAB la Carta de
recomanacions corresponent a l'exercici 2010, als efectes de les gestions que siguin oportunes pel que fa a les
recomanacions.
Acord 83/2011, de 29 de novembre de 2011, de la Comissió Econòmica del Consell Social.
Contractes formalitzats en el tercer trimestre de l'exercici 2011
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Vist l'article 89. l) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'Universitats de Catalunya.
Vist l'article 184 dels Estatuts de la UAB.
Vist l'article 28.3. j) del Reglament d'Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Atesa la relació de contractes formalitzats en el tercer trimestre de l'exercici 2011, la qual ha estat facilitada
per la Unitat de Contractació Administrativa de la UAB.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, la Comissió Econòmica del Consell Social
ACORDA:
Donar-se per assabentada de la relació de contractes formalitzats per la UAB en el tercer trimestre de l'any
2011.
Acord 84/2011, de 29 de novembre de 2011, de la Comissió Econòmica del Consell Social.
Actualització dels convenis amb centres docents d'ensenyament superior adscrits i vinculats a la UAB
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
El Consell Social i el Consell de Govern de la UAB han aprovat, al llarg dels anys i per mitjà de sengles acords
adoptats en el decurs de les seves respectives sessions, l'adscripció i vinculació de centres docents
d'ensenyament superior per a la impartició de determinats estudis oficials i estudis propis, respectivament.
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Els centres docents d'ensenyament superior adscrits o vinculats a universitats es regeixen per la legislació
vigent, pel conveni d'adscripció o de vinculació i per les seves pròpies normes d'organització i funcionament.
Les entitats titulars dels centres adscrits i vinculats amb les quals la UAB ha subscrit els corresponents convenis
d'adscripció o de vinculació són les següents: Fundació Privada Rinaldi, titular de l'Escola Universitària de
Sarrià; Fundació Privada Eina, titular del Centre Universitari Eina; Assemblea Provincial de la Creu Roja
Espanyola, titular de l'Escola Universitària d'Infermeria 'Creu Roja'; Fundació Privada Universitat Autònoma de
Barcelona, titular de l'Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents; Centre docent Santa Coloma, titular
de l'Escola Universitària d'Informàtica Tomàs Cerdà; Centre docent Santa Coloma, titular de l'Escola
Universitària de Fisioteràpia 'Gimbernat'; Ajuntament de Barcelona, titular de l'Escola Massana; Fundació per
als Estudis de Prevenció i Seguretat (EPSI); Fundació Universitària del Bages, titular de l'Escola Universitària de
Ciències de la Salut; Fundació Universitària del Bages, titular de l'Escola Universitària de Ciències Socials;
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, titular de l'Escola Universitària d'Infermeria de Sant Pau; Serveis de
Turisme i Hosteleria Campus, S.A., titular de l'Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera; Fundació
Privada Institut de Neurorehabilitació Guttmann, titular de l'Institut universitari de Neurorehabilitació
Guttmann.
Vist l'article 89. l) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'Universitats de Catalunya.
Vist l'article 184 dels Estatuts de la UAB.
Vist l'article 28.3. j) del Reglament d'Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
Vist l'acord núm. 9/2011 de la Comissió Econòmica de 17 de març de 2011, pel qual s'acorda aprovar el preu
del servei de suport de gestió acadèmica a titulacions oficials impartides a escoles adscrites de la UAB per al
curs acadèmic 2011-2012 per un import de 156,48 euros.
Vist l'acord núm. 29/2011 de la Comissió Econòmica de 8 de juliol de 2011, pel qual s'acorda aprovar els preus
dels estudis propis de la Universitat Autònoma de Barcelona i de l'adequació del decret de preus dels serveis
acadèmics universitaris a determinats estudis de la Universitat Autònoma de Barcelona per al curs acadèmic
2011-2012 que inclou el preu corresponent als serveis de suport de gestió acadèmica a titulacions oficials per
un import de 156,48 euros que serà aplicable als centres adscrits de la UAB per al curs acadèmic 2011-2012.
En aquest sentit, vist els acords presos per la Comissió Econòmica del Consell Social i que incideixen en els
convenis de col'laboració acadèmica subscrits amb les entitats titulars dels centres adscrits i vinculats.
Vist l'acord pres pel Consell de Govern reunit el 23 de novembre, pel qual s'aprova: 1)Donar-se per assabentat
de l'actualització dels convenis amb els centres docents d'ensenyament superior i amb un institut universitari
adscrit a la UAB; 2) Elevar al Consell Social el present acord, per tal que exerceixi les seves competències; 3)
Comunicar els presents acords a la Vicegerència d'Ordenació Acadèmica per tal que adoptin les mesures
necessàries per a fer-los efectius.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, la Comissió Econòmica del Consell Social
ACORDA:
Donar-se per assabentada de l'actualització dels convenis amb centres docents d'ensenyament superior adscrits
i vinculats a la UAB.

I.2.3. Comissió Societat-Universitat
[tornar a l’índex]

Acord 14/2011, de 15 de novembre, de la Comissió Societat-Univesitat del Consell Social
Proposta de metodologia i criteris per al seguiment dels projectes de l'àmbit Societat-Universitat en els que
col·labora el Consell Social
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Atès que el Consell Social de la UAB col'labora amb la Universitat, a través del Pla anual d'actuacions del
Programa Universitat-Societat, per a la promoció de les relacions entre la UAB i el seu entorn cultural, educatiu,
professional, econòmic i social.
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Atès que en la Comissió Societat-Universitat del Consell Social realitzada el 26 de juliol de 2011 la presidenta
de la Comissió va informar sobre la previsió, per a la propera reunió, de tractar les eines i vies de seguiment i
valoració dels projectes que finança el Consell Social per a millorar les decisions de la Comissió i potenciar
l'impacta de les seves actuacions, i com a pas previ a la programació del Pla anual d'actuacions del Programa
Universitat-Societat corresponent a l'any 2012.
Vista la proposta que presenta la presidenta de la Comissió Societat-Universitat en relació a la metodologia i
criteris per al seguiment dels projectes de l'àmbit Societat-Universitat en els que col·labora el Consell Social de
la UAB.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
1) Aprovar l’establiment d’una metodologia i criteris per al seguiment i avaluació dels projectes de l’àmbit
Societat-Universitat en els que col•labora
el Consell Social de la UAB, d’acord amb el que consta en el
document CSU 3/11-2011.
2) Elaborar i presentar a la Comissió Societat-Universitat una proposta concreta de seguiment i avaluació
(indicadors i metodologia) per a cadascun dels projectes en els que col•labori el Consell Social, en base al marc
general establert en el document CSU 3/11-2011.
3) Encarregar a la Secretaria Tècnica del Consell Social el seguiment d’aquest acord amb els responsables de
cada projecte.

Acord 15/2011, de 15 de novembre, de la Comissió Societat-Univesitat del Consell Social
Informació sobre el projecte sinergia educativa 2011
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Atès que el Consell Social de la UAB col'labora amb la Universitat, a través del Pla anual d'actuacions del
Programa Universitat-Societat, per a la promoció de les relacions entre la UAB i el seu entorn cultural, educatiu,
professional, econòmic i social.
Atès que en el Pla anual d'actuacions del Programa Universitat-Societat del Consell Social corresponent a l'any
2011 es contempla el projecte Sinergia Educativa dins la línia 3 d'actuacions (Relació amb la secundària, el
batxillerat, els cicles formatius i els estudis superiors d'ensenyaments artístics a l'ensenyament d'educació
superior).
Vist que el jurat que resol la convocatòria del II Premi Sinergia Educativa, finançat pel Consell Social, s'ha
reunit el 26 d'octubre de 2011 i ha pres els acords corresponents pel que fa al Primer premi i als dos accèssits
de la convocatòria.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,
S'ACORDA:
La Comissió Societat-Universitat del Consell Social es dóna per assabentada que el Primer premi de la
convocatòria Sinergia educativa 2011, dotat amb 6.000 euros, ha estat concedit al projecte L'Escola adopta un
monument, i que els dos accèssits, dotats amb 3.000 euros cadascun d'ells, han estat concedits als projectes
La formació permanent del professorat i a Universitat: una experiència d'anada i tornada i El nostre futur
energètic.
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I.3. Consell de Govern
[tornar a l’índex]

Acord 90/2011, de 23 de novembre, del Consell de Govern
Vistes les diverses peticions de creació de títols de màsters universitaris que han estat presentades a l’Oficina
de Programació i Qualitat, i després de revisada la documentació justificativa corresponent que acredita que les
propostes reuneixen els requisits exigits per la UAB per a la creació d’aquest tipus de títols.
Vist l’article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica
4/2007, de 12 d’abril, així com la resta de normes d’aplicació general.
Vist el que disposa l’article 64.e dels Estatuts de la UAB sobre la creació de títols universitaris oficials.
Vist l’article 226 del Text refós la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de
conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, aprovada pel Consell de Govern en data 13 de
juliol de 2011, sobre la creació de títols de màster universitari.
Vist l’article 14.3.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 13 de juliol de 2011, pel que fa a
les competències de la Comissió d’Estudis de Postgrau, que estableix que li correspon informar les propostes
que haurà d’aprovar el Consell de Govern sobre la creació de títols de màsters universitaris.
Atès que la proposta de creació de títols de màsters universitaris per al curs acadèmic 2012-2013, va ser
informada favorablement a la sessió de la Comissió d’ Estudis de Postgrau de 9 de novembre de 2011.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Política Acadèmica, el
Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la creació de títols de màsters universitaris següents
- Màster universitari en Mitjans, Comunicació i Cultura
- Màster universitari en Política Social, Treball i Gènere
- Màster universitari en Electroquímica, Ciència i Tecnologia
en el termes que tot seguit es transcriu:

SEGON.- Elevar l’aprovació de la creació de títols de màsters universitaris al Consell Social per tal que exerceixi
les seves competències.
TERCER.- Encarregar la vicerectora de Política Acadèmica l’execució i el seguiment de l’acord primer.
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QUART.- Comunicar els presents acords al vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius.
Acord 91/2011, de 23 de novembre, del Consell de Govern
Vista la proposta de la vicerectora de Política Acadèmica de modificació de denominació de Màster Universitari
en Enginyeria de la Informació i Computació Avançada (Information engineering and advanced computing), per
Màster Universitari en Còmput d’Altes Prestacions, Teoria de la Informació i Seguretat (High Performance
Computing and Information Theory and Security), presentada pel centre corresponent.
Atesa la necessitat de modificar la denominació de màster universitari que es presenta per tal d’adequar-la a
les necessitats actuals.
Vist l’article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica
4/2007, de 12 d’abril, així com la resta de normes d’aplicació general.
Vist el que disposa l’article 64.e i 175.1 dels Estatuts de la UAB sobre ensenyaments de doctorat i de postgrau.
Vist l’article 14.3.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, segons la redacció donar per acord del Consell de Govern en data 13 de juliol de 2011, pel que fa a
les competències de la Comissió d’Estudis de Postgrau, que estableix que li correspon informar les propostes
que haurà d’aprovar el Consell de Govern sobre el canvi de denominació de màsters universitaris.
Atès que la proposta de modificació de la denominació dels Màster Universitari abans esmentat va ser
informada favorablement a la sessió de la Comissió d’Estudis de Postgrau de 9 de novembre de 2011.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Política Acadèmica, el
Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS

PRIMER.- Aprovar la modificació de la denominació de Màster Universitari en Enginyeria de la Informació i
Computació Avançada (Information engineering and advanced computing), per Màster Universitari en Còmput
d’Altes Prestacions, Teoria de la Informació i Seguretat /High Performance Computing, Information Theory and
Security.
SEGON.- Elevar l’acord anterior al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències.
TERCER.- Encarregar a la vicerectora de Política Acadèmica l’execució i el seguiment de l’acord primer.
QUART.- Comunicar els presents acords al vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius.
Acord 92/2011, de 23 de novembre, del Consell de Govern
Vistes les diverses peticions de creació de nous títols de màsters i diplomes de postgrau propis així com de
modificació de denominacions que han estat presentades a l'Escola de Postgrau, i després de revisada la
documentació justificativa corresponent que acredita que les propostes reuneixen els requisits exigits per la
UAB per a la creació d'aquest tipus de títols.
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general.
Vist el que disposa l'article 64.f i 171.1 dels Estatuts de la UAB sobre la creació de titulacions pròpies de la UAB.
Vist l'article 14.3.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 13 de juliol de 2011, pel que fa a
les competències de la Comissió d'Estudis de Postgrau, que estableix que li correspon informar les propostes
que haurà d'aprovar el Consell de Govern sobre creació d'ensenyaments i títols de postgrau.
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Atès que la proposta de creació de nous títols de màsters i diplomes de postgrau propis va ser informada
favorablement a la sessió de la Comissió d'Estudis de Postgrau de 9 de novembre de 2011.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Política Acadèmica, el
Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la creació de nous títols de màsters i diplomes de postgrau propis en el termes que tot seguit
es transcriu:

SEGON.- Elevar l'aprovació de la creació de nous títols de màsters i diplomes de postgrau propis al Consell
Social per tal que exerceixi les seves competències.
TERCER.- Encarregar la delegada de la rectora per a la Formació Permanent l'execució i el seguiment d’aquests
acords.
QUART.- Comunicar els presents acords al vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius.
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Acord 93/2011, de 23 de novembre, del Consell de Govern
El text refós de la Normativa acadèmica de la Universitat Autònoma de Barcelona aplicable als estudis
universitaris regulats de conformitat els plans d’estudis anteriors al Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, es
va aprovar pel Consell de Govern en data 17 de novembre de 2010, de conformitat amb l’encàrrec del Consell
de Govern de 7 d’abril de 2011 a la Secretària General per a l'elaboració de texts refosos.
Després d’un any de l’aprovació d’aquest text normatiu es posa de manifest la necessitat d’incorporar uns
canvis que afecten a la regulació sobre l’extinció dels plans d’estudis antics, per tal de garantir a l’alumnat, una
vegada extingit un curs, la disponibilitat d’activitats docents, i la possibilitat de matricular-se en circumstàncies
excepcionals d’assignatures ja extingides.
Vista la proposta de modificació del text refós de la Normativa acadèmica de la Universitat Autònoma de
Barcelona aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat els plans d’estudis anteriors al Reial Decret
1393/2007, de 29 d’octubre, pel que fa a l’extinció dels plans d’estudis antics, elaborada pel vicerectorat de
Política Acadèmica.
Vist l'article 64.d dels Estatuts de la UAB i l'article 3 del Reglament del Consell de Govern, segons la redacció
aprovada per acord del Consell de Govern de data 13 de juliol de 2001 , que estableixen que correspon al
Consell de Govern regular els assumptes objecte de la seva competència en matèria, entre d'altres, d'ordenació
acadèmica.
Vist l'article 12.3.b de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 13 de juliol de 2011, pel que fa a
les competències de la Comissió d’Estudis de Grau, que estableix que li correspon informar les propostes que
haurà d'aprovar el Consell de Govern sobre disposicions normatives en matèria acadèmica d'estudis de grau.
Vist l'informe favorable sobre aquesta proposta de modificació emès per la Comissió d'Estudis de Grau en data
26 d’octubre de 2011.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Política Acadèmica, el
Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la modificació del Text refós de la Normativa acadèmica de la Universitat Autònoma de
Barcelona aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb els plans d’estudis anteriors al Reial
decret 1393/2007, de 29 d'octubre, aprovat pel Consell de Govern en data 17 de novembre de 2010, pel que fa
a l’extinció dels plans d’estudis antics, en els termes que tot seguit es transcriu:
Modificació del Text refós de la Normativa acadèmica de la Universitat Autònoma de Barcelona
aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb els plans d’estudis anteriors al Reial
decret 1393/2007, de 29 d'octubre, aprovat pel Consell de Govern en data 17 de novembre de 2010,
pel que fa a l’extinció dels plans d’estudis

1. Modificar l’article 599 que queda redactat de la manera següent:
Una vegada extingit un curs (o una assignatura troncal o obligatòria), es disposarà de quatre
convocatòries d’examen en els dos cursos acadèmics següents per superar les matèries pendents,
sempre que es compleixi la Normativa de permanència per als estudiants de la UAB. Durant aquest
període, el centre haurà de garantir la programació d’alguna de les activitats docents següents:
a) activitats formatives en substitució a la docència reglada (seminaris, docència de reforç, etc.),
b) docència alternativa de les assignatures antigues amb l’assistència a classe de les matèries
equivalents del nou títol,
c) docència reglada de les assignatures extingides, quan el nombre d’alumnes que no hagi superat
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l’assignatura sigui més gran de 80. En cap cas es posaran a disposició dels centres recursos addicionals
per programar la docència d’aquest col·lectiu.
2. Incorporar un segon apartat a l’article 609 que queda redactat de la manera següent:
No obstant això, el degà o el director del centre, prèvia sol·licitud de la persona interessada, pot autoritzar la
matrícula d’assignatures d'un curs del pla d’estudis ja extingit, sempre i quan es donin circumstàncies
excepcionals i degudament justificades, i només per al curs acadèmic següent a l'extinció definitiva d’aquell
curs. Aquesta autorització no pot implicar, en cap cas, la programació d'activitats formatives addicionals per a
aquestes assignatures
SEGON.- Aquesta modificació entrarà en vigor l'endemà de la seva aprovació pel Consell de Govern.
TERCER.- Ordenar la publicació d'aquesta modificació al Butlletí Oficial de la UAB.
QUART.- Encarregar la vicerectora de Política Acadèmica l'execució i el seguiment de l'acord primer.
CINQUÈ.- Comunicar els presents acords al vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius.
Acord 94/2011, de 23 de novembre, del Consell de Govern
El Consell de Govern, en la seva sessió de 19 d’octubre de 2011, va aprovar el Reglament sobre l’autorització i
signatura de convenis de col·laboració i contractes de transferència de tecnologia i coneixement, i va establir la
seva entrada en vigor a partir de l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de la UAB.
L’article 10.1.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció aprovada per acord del Consell de Govern de data 13 de juliol de 2011, estableix que
correspon a la Comissió d’Economia i d’Organització aprovar i resoldre els assumptes derivats de l’aplicació de
les normatives aprovades pel Consell de Govern en matèria econòmica i en matèria d’administració i
d’organització, i interpretar i desenvolupar els aspectes no previstos.
Vistes les particularitats d’aquesta regulació, i amb l’objectiu de garantir les competències de diferents
Vicerectorats amb interès sobre la matèria, es considera oportú clarificar com es portarà a terme la
interpretació i desenvolupament d’aquest Reglament. La clarificació serà incorporada com a un disposició
addicional.
En la mateixa sessió del Consell de Govern es va acordar que l’entrada en vigor del Reglament es produiria a
partir de l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de la UAB. Atès que encara no s’ha procedit a la
publicació esmentada, correspon establir l’entrada en vigor d’aquesta modificació que es proposa en el mateix
moment que entri en vigor el Reglament al qual s’addiciona.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, el Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Afegir una Disposició Addicional Quarta al Reglament sobre l’autorització i signatura de convenis de
col·laboració i contractes de transferència de tecnologia i coneixement aprovat pel Consell de Govern en data
19 d’octubre de 2011, en els termes següents:
Disposició Addicional Quarta
Es faculta la Comissió d’Economia i d’Organització per al desenvolupament i interpretació d’aquest Reglament.
A aquests efectes la secretària general, previ informe favorable del vicerector competent per raó de la matèria
afectada, presentarà les propostes a la Comissió per a la seva aprovació.
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SEGON.- Establir la seva entrada en vigor a partir de l’endemà de la publicació al Butlletí Oficial de la UAB del
Reglament sobre l’autorització i signatura de convenis de col·laboració i contractes de transferència de
tecnologia i coneixement.
TERCER.- Encarregar la secretària general i el president de la Comissió d’Economia i d’Organització l'execució i
el seguiment d’aquests acords.
QUART.- Comunicar els presents acords a la vicegerenta d’Economia i a la vicegerenta de Recursos Humans i
d’Organització, per tal que portin a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.
Acord 95/2011, de 23 de novembre, del Consell de Govern
El Consell de Govern de la UAB va aprovar en data 15 de juliol de 2009 la creació del Departament de
Comunicació Audiovisual i Publicitat I (CAP I).
En data 19 d’octubre de 2011 el Consell de Govern, després de complimentar el procediment establert a
l’efecte, va acordar aprovar el canvi de nom del Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat II que va
passar a denominar-se Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual.
En la mateixa sessió del Consell de Govern de data 19 d’octubre de 2011 es va iniciar el procediment de
modificació del Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat I, ja que amb el canvi de nom abans
esmentat perd sentit el numeral d’aquesta denominació, i es va procedir a obrir un termini de 15 dies per tal
que les facultats, escoles, departaments, instituts universitaris d'investigació i personal acadèmic afectats
presentessin, si ho consideraven convenient, al·legacions motivades sobre la proposta de canvi de nom del
Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat I i, eventualment, que les fessin arribar a la Secretaria
General. Transcorregut aquest termini no s’han rebut al·legacions.
D'acord amb els articles 20 i 64 dels Estatuts de la UAB, correspon al Consell de Govern l'aprovació del canvi de
nom d'un departament.
D’altra banda, l’aprovació, si escau, del canvi de nom proposat també afectaria al Reglament d’aquest
Departament, motiu pel qual correspon també procedir a la modificació del seu Reglament per tal d’ajustar-lo a
la denominació nova.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de l’Equip de Govern, el Consell de Govern ha
adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar el canvi de nom del Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat I que passa a
denominar-se Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat
SEGON.- Modificar el Reglament del Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat I amb els canvis de
denominació corresponents, i ordenar la seva publicació al Butlletí Oficial de la UAB.
Reglament del Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat
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Títol primer. Naturalesa, composició, estructura i funcions
Article 1. Denominació i finalitat
1. El Departament de Comunicació Audiovisual i de Publicitat té per finalitat promoure i organitzar
ensenyaments i recerca en l’àrea de coneixement de comunicació audiovisual i publicitat a la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB).
2. Pel que fa a la promoció i l’organització de la docència, són finalitats del Departament:
a) Coordinar ensenyaments en l’àrea de coneixement de comunicació audiovisual i publicitat.
b) Organitzar i desenvolupar programes de postgrau, estudis de doctorat i de formació continuada.
3. Pel que fa a la promoció i l’organització de la recerca, són finalitats del Departament:
a) Promoure les activitats i les iniciatives de recerca i donar-hi suport.
b) Promoure les activitats de transferència de coneixement del seu personal acadèmic i donar-hi suport.
Article 2. Règim jurídic
El Departament de Comunicació Audiovisual i de Publicitat es va crear per acord del Consell de Govern de 15 de
juliol de 2009, i es regeix per la legislació universitària vigent, pels Estatuts de la UAB i per les normes del seu
reglament.
Article 3. Membres
Són membres del Departament de Comunicació Audiovisual i de Publicitat:
a) Personal docent i personal investigador en formació de l’àrea de coneixement de comunicació
audiovisual i publicitat.
b) El personal d’administració i serveis adscrit al Departament.
Article 4. Funcions
1. Són funcions del Departament:
a) Coordinar i impartir ensenyaments de l’àrea de coneixement de comunicació audiovisual i publicitat
d’acord amb els plans d’estudis i la programació docent de les facultats i les escoles en els camps de
grau, postgrau, estudis de doctorat i formació continuada.
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 seu personal acadèmic.
d) Implementar polítiques de gènere.
e) Promoure projectes de recerca i fomentar la creació i la consolidació de grups de recerca.
f) Organitzar i desenvolupar programes de postgrau, estudis de doctorat i de formació continuada.
g) Fomentar la renovació científica i pedagògica dels seus membres.
h) Fomentar programes d’ensenyament i de recerca interdisciplinaris, interdepartamentals i
interuniversitaris.
i) Organitzar i promoure la transferència de coneixements.
j) Promoure la formalització de contractes i subscriure’n, 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.
k) Vetllar per la pertinència dels continguts docents i participar en els processos d’avaluació de la qualitat
de la docència, la recerca, la transferència i la gestió.
l) Proposar modificacions raonades de la relació de llocs de treball del personal d’administració i serveis
del Departament, en els termes previstos en el capítol IV del títol III dels Estatuts.
m) Servir de canal d’informació, de representació i de participació dels seus membres en el govern de la
Universitat i en la relació de la Universitat amb la societat.
n) Gestionar la dotació pressupostària i els recursos humans i materials que tingui assignats.
o) Promoure publicacions de caràcter acadèmic i científic.
p) Vetllar per l’adequació de la plantilla a les necessitats docents i investigadores.
q) Fomentar la participació en els òrgans de govern en tots els àmbits de la Universitat.
r) Exercir qualsevol altra funció que els Estatuts i els reglaments de la Universitat li atribueixin.
2. Anualment, el Departament ha d’elaborar i fer pública per mitjà de la Comissió Executiva una memòria
d’activitats en la qual es presentin els resultats assolits individualment i col·lectivament en la docència i la
recerca del Departament.
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Article 5. Estructura
El Departament de Comunicació Audiovisual i de Publicitat està constituït per personal docent i investigador
adscrit a l’àrea de coneixement de comunicació audiovisual i publicitat.
Article 6. Adscripció
1. El Departament de Comunicació Audiovisual i de Publicitat està adscrit a la Facultat de Ciències de la
Comunicació.
2. El Consell de Departament ha d’aprovar qualsevol canvi d’adscripció. La nova adscripció l’ha de ratificar el
Consell de Govern de la UAB.
Títol segon. Òrgans de govern i altres òrgans
Article 7. Tipus d’òrgans
1. Són òrgans de govern del Departament:
a) El Consell de Departament.
b) La Comissió Executiva del Departament.
c) El director o directora del Departament.
2. El Departament també disposa dels òrgans següents:
a) La Comissió de Docència.
b) Les comissions d’estudi de doctorat.
c) La Comissió de Recerca.
Capítol primer. El Consell de Departament
Article 8. Naturalesa i funcions
El Consell de Departament, presidit pel director o directora del Departament, és l’òrgan col·legiat de govern del
Departament.
Article 9. Composició
1. Són membres del Consell de Departament:
a) Tot el personal acadèmic doctor.
b) Una representació del personal acadèmic no doctor equivalent al 40 % del col·lectiu esmentat a
l’apartat a.
c) Una representació dels becaris i becàries de recerca equivalent al 10 % del col·lectiu esmentat a
l’apartat a.
d) Un representant de l’alumnat de cada estudi de doctorat del Departament.
e) Un representant del personal d’administració i serveis adscrit al Departament.
2. El Consell de Departament s’ha de renovar cada tres anys. Els representants de l’alumnat s’han de renovar
cada any. La normativa electoral l’ha d’elaborar la Comissió Executiva sobre la base del Reglament electoral
de la UAB.
Tot el personal docent del Departament que no sigui membre del Consell pot assistir a les sessions d’aquest
òrgan, amb veu i sense vot, amb l’autorització del president o presidenta del Consell.
Article 10. Competències
Són competències del Consell de Departament:
a) Elaborar i aprovar el Reglament del Departament.
b) Convocar les eleccions per a la direcció.
c) Elegir i revocar el director o directora.
d) Aprovar el pressupost anual del Departament i l’execució d’aquest.
e) Aprovar la memòria anual de les activitats del Departament.
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Aprovar els informes que siguin de la seva competència i, especialment, els relatius a la creació de nous
departaments, així com a la creació, la modificació o la supressió de titulacions i dels seus
corresponents plans d’estudis, quan afectin temes relatius a la seva àrea de coneixement.
Proposar la contractació de professorat emèrit.
Crear comissions.
Aprovar el Pla estratègic.
Aprovar la proposta de creació d’unitats i elevar-la al Consell de Govern.
Aprovar el model de plantilla de professorat.
Aprovar el Pla docent, els estudis de postgrau, de doctorat i de formació continuada.
Assumir qualsevol altra competència que li atribueixin els Estatuts i la resta de normes aplicables.

Article 11. Funcionament
1. Les reunions del Consell de Departament poden ser ordinàries o extraordinàries, i no poden tenir lloc durant
els períodes de vacances.
2. El Consell de Departament es reuneix ordinàriament un cop per semestre i, en sessió extraordinària, quan
el convoqui el director o directora, a proposta de la Comissió Executiva o a sol·licitud d’un terç dels seus
membres.
3. La petició de convocatòria a instància d’un terç dels membres del Consell s’ha d’adreçar per escrit al
director o directora i ha d’estar signada per totes les persones sol·licitants. L’escrit ha de contenir una
justificació de la petició i la indicació dels assumptes que es proposen per a l’ordre del dia. El director o
directora ha de convocar la sessió durant els deu dies següents al de la petició.
4. L’ordre del dia de la reunió l’estableix el director o directora del Departament. Hi han de constar
explícitament els assumptes que s’hagin de sotmetre a votació.
5. La convocatòria s’ha de comunicar als membres del Consell de Departament, com a mínim, amb set dies
naturals d’antelació, en cas que sigui una convocatòria ordinària, i amb tres dies, en cas que sigui una
convocatòria extraordinària. La convocatòria també ha de ser comunicada als membres del Departament
que no formen part del Consell.
6. Es pot incloure un tema en l’ordre del dia a petició escrita i signada d’un 30 % dels membres del Consell,
mitjançat una proposta argumentada i formulada al director o directora amb una antelació mínima de dos
dies laborables. Un cop aprovada, la modificació de l’ordre del dia s’ha de comunicar a tots els membres del
Consell.
7. Perquè la constitució del Consell sigui vàlida han de ser-hi presents almenys el director o directora i el
secretari o secretària (o les persones que els substitueixin) i la meitat dels membres del Consell en primera
convocatòria o, com a mínim, el 40 % dels membres del Consell, inclosos el director o directora i el
secretari o secretària (o les persones que els substitueixin), en la segona convocatòria, que té lloc mitja
hora més tard.
8. L’acta de la reunió del Consell de Departament, que ha d’incloure els acords presos, pot ser consultada pels
membres del Consell quinze dies després que hagi tingut lloc la sessió, a la secretaria del Departament i per
mitjans electrònics, i ha de ser aprovada en la sessió ordinària següent del Consell com a primer punt de
l’ordre del dia.
Article 12. Adopció d’acords
1. Les propostes d’acord s’han d’enunciar de manera explícita per tal que puguin ser aprovades.
2. Els acords poden 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 dur a terme una votació ordinària a mà alçada: en primer lloc les persones que
aprovin la proposta, a continuació les que la desaprovin i, finalment, les que s’abstinguin de votar.
c) La votació ha de ser secreta quan així ho decideixi el director o directora o a sol·licitud del 20 % de les
persones presents, i en tots els assumptes que fan referència a persones. En tot cas, ha de ser secreta
l’elecció del director o directora.
d) Perquè un acord adoptat pel Consell sigui vàlid han de ser-hi presents, almenys, el 40 % dels membres
del Consell, inclosos el director o directora i el secretari o secretària, o les persones que els
substitueixin.
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3. Els acords, en cas de votació, s’adopten per majoria simple, sense perjudici dels acords que, segons
previsions específiques, hagin de ser aprovats per majoria qualificada.
4. Es requereix majoria absoluta en les votacions relatives a les qüestions següents:
a) Aspectes inclosos a l’apartat f de l’article 10 d’aquest reglament.
b) Aprovació o modificació del Reglament del Departament.
c) Creació o modificació d’unitats.
d) Aprovació del Pla estratègic del Departament.
e) Aprovació del pressupost anual del Departament i de l’execució d’aquest.
5. El secretari o secretària del Departament ha de fer públics els acords presos pel Consell, en un termini
màxim de tres dies, a la secretaria del Departament i per mitjans electrònics.
Capítol segon. La Comissió Executiva del Departament
Article 13. Naturalesa i funcions
El Departament s’ha de dotar d’una comissió executiva com a òrgan ordinari de govern i de gestió del
Departament.
Article 14. Composició
1. La Comissió Executiva té la composició següent:
a) Membres nats:
Els components de la direcció del Departament.
b) Membres electes per tres anys:
Un representant de cadascuna de les comissions que es constitueixin en el Departament, d’acord
amb el que preveu aquest reglament.
Un representant escollit entre els coordinadors i coordinadores dels màsters de postgrau del
Departament.
Un representant de les persones responsables de programes de formació continuada.
Tres representants escollits entre els membres del Consell de Departament.
c) Membres electes per dos anys:
Un representant del personal d’investigació en formació.
Un representant del personal d’administració i serveis adscrit al Departament.
d) Membres electes per un any:
Un representant dels doctorands del Departament.
2. La Comissió Executiva és presidida pel director o directora del Departament. El secretari o secretària del
Departament també ho és de la Comissió Executiva.
3. Els representants electes són escollits, en votació nominal i secreta, entre les candidatures presentades, en
una sessió convocada pel director o directora del Departament.
Article 15. Competències
Són competències de la Comissió Executiva:
a) Supervisar la programació i la coordinació de la tasca docent del Departament.
b) Formular a la Junta de Facultat els suggeriments que consideri adients amb relació als plans d’estudis.
c) Instar a la creació d’instituts universitaris de recerca i d’altres centres de recerca.
d) Organitzar cursos d’especialització o de divulgació, seminaris i cicles de conferències, dins la seva àrea
de coneixement, i fomentar la coordinació d’aquestes activitats amb altres departaments.
e) Incentivar els programes de postgrau i de doctorat, objectiu per al qual el Departament ha de reservar
un 7 % del pressupost anual, que ha de distribuir a parts iguals entre els programes vigents.
f) Promoure les activitats de formació continuada del Departament, objectiu per al qual s’ha de reservar
un 10 % del cànon procedent d’aquestes activitats.
g) Promoure la formalització de contractes amb entitats públiques o privades per a dur a terme treballs
científics, tècnics o artístics.
h) Proposar la contractació de personal, a petició de la Comissió de Recerca, per a efectuar treballs
temporals o específics de recerca.
i) Crear comissions específiques per a treballar en l’àmbit de les seves competències.
j) Presentar al Consell de Departament les polítiques de promoció de la recerca.
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k) Supervisar la gestió del pressupost del Departament.
l) Analitzar i proposar la convocatòria de places de professorat dels cossos docents universitaris.
m) Fer un sorteig públic per a triar els membres de les comissions de selecció del personal docent i
investigador, funcionari i contractat, i proposar-los. El sorteig s’ha d’efectuar entre els membres del
Departament que reuneixin les condicions exigides.
n) Proposar les rebaixes i la concentració de docència d’acord amb els criteris vigents a la UAB.
o) Proposar la contractació de professorat visitant.
p) Dirimir l’atribució de docència, en cas de concurrència d’interessos de més d’un professor sobre una
assignatura, d’acord amb els criteris vigents del Departament.
q) Pronunciar-se sobre l’adscripció de nous membres docents al Departament. El procediment consisteix
en la presentació per escrit d’una petició d’admissió raonada pel peticionari i una avaluació per part de
la Comissió Executiva. La decisió es pren d’acord amb els punts 2 i 3 de l’article 12.
r) Conèixer la proposta de Pla docent de la Comissió de Docència abans d’elevar-la al Consell de
Departament.
Article 16. Funcionament
1. La Comissió Executiva s’ha de reunir ordinàriament cada mes i ha de ser convocada pel director o directora
del Departament i, extraordinàriament, per iniciativa del director o directora o per la petició raonada de cinc
dels seus membres.
2. L’ordre del dia de la reunió l’estableix el director o directora del Departament. Hi han de constar
explícitament els assumptes que s’hagin de sotmetre a votació.
3. La convocatòria s’ha de comunicar als membres de la Comissió Executiva, com a mínim, amb set dies
naturals d’antelació, en cas que sigui una convocatòria ordinària, i amb tres dies, en cas que sigui una
convocatòria extraordinària.
4. Es pot incloure un tema en l’ordre del dia a petició raonada de cinc dels membres de la Comissió, mitjançat
una proposta argumentada, formulada al director o directora amb una antelació mínima de dos dies
laborables. Un cop aprovada, la modificació de l’ordre del dia s’ha de comunicar a tots els membres de la
Comissió.
5. Perquè la constitució de la Comissió sigui vàlida ha de ser-hi present, en primera convocatòria, el 60 % dels
seus membres, inclosos el director o directora i el secretari o secretària, o les persones que els
substitueixin. En la segona convocatòria, que té lloc 15 minuts després de la primera, cal que hi assisteixin
el 40 % dels membres de la Comissió perquè sigui vàlida, inclosos el director o directora i el secretari o
secretària, o les persones que els substitueixin.
6. Els membres electes de la Comissió que tinguin més de dues absències injustificades perden la condició de
membres i han de ser substituïts pel candidat següent en nombre de vots.
7. Les decisions de la Comissió Executiva poden 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 dur a terme una votació ordinària a mà alçada: en primer lloc, les persones que
aprovin la proposta, a continuació les que la desaprovin i, finalment, les que s’abstinguin de votar.
c) La votació ha de ser secreta quan així ho decideixi el director o directora o a sol·licitud del 20 % de les
persones presents i en tots els assumptes que fan referència a persones.
d) Perquè un acord sigui vàlid han de ser-hi presents, almenys, el 40 % dels membres de la Comissió,
inclosos el director o directora i el secretari o secretària, o les persones que els substitueixin.
8. Els acords, en cas de votació, s’adopten per majoria simple. En cas d’empat, el director o directora té un
vot de qualitat.
9. L’acta de la reunió de la Comissió Executiva, que ha d’incloure els acords presos, pot ser consultada pels
seus membres quinze dies després que tingui lloc la sessió, a la secretaria del Departament i per mitjans
electrònics, i ha de ser aprovada en la sessió ordinària següent de la Comissió com a primer punt de l’ordre
del dia.
10. El secretari o secretària ha de fer públics els acords presos en la Comissió, en un termini màxim de tres
dies, a la secretaria del Departament i per mitjans electrònics.
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Capítol tercer. La directora o director del Departament
Article 17. Naturalesa i funcions
El director o directora del Departament exerceix les funcions de direcció i gestió ordinària i té la representació
del Departament.
Article 18. Elegibilitat
1. El director o directora del Departament l’elegeix el Consell de Departament entre el professorat doctor amb
vinculació permanent a la UAB, sempre que la seva candidatura es presenti amb l’aval de les firmes d’un
terç dels membres del Consell de Departament, tal com determina l’article 109 dels Estatuts, i és nomenat
pel rector.
2. Per poder ser director o directora del Departament cal, a més, tenir dos anys d’antiguitat a la Universitat
Autònoma de Barcelona.
3. És causa d’incompatibilitat, a més de les causes d’inelegibilitat, ocupar simultàniament un altre càrrec
unipersonal de govern, tal com disposa l’article 50.3 dels Estatuts de la UAB.
Article 19. Elecció
1. La convocatòria d’elecció del director o directora del Departament correspon al Consell de Departament i
s’ha de fer almenys 30 dies abans que expiri el mandat per al qual va ser elegit. Ha d’anar acompanyada
del calendari electoral i respectar les fases del procés electoral (llevat de la publicació i la difusió del cens) i
els terminis que s’estableixen en el títol I del Reglament electoral.
2. El Consell de Departament s’ha de reunir en sessió extraordinària per a l’elecció del director o directora, i
aquest constituirà l’únic punt de l’ordre del dia.
3. Cada membre del Consell de Departament disposa d’un sol vot, que ha d’exercir presencialment. L’exercici
del vot és indelegable i no es pot efectuar anticipadament.
4. Les paperetes de vot per a l’elecció del director o directora han de ser de vot a una candidatura o de vot en
blanc.
5. En cas que es presentin diverses candidatures, es proclama director o directora la persona candidata que
obtingui la majoria absoluta. En cas que cap candidat no l’hagi obtinguda, s’ha d’efectuar una segona
votació per escollir entre les dues persones que hagin obtingut més vots. En la segona votació es proclama
director o directora la persona candidata que obtingui la majoria simple de vots.
6. En cas que es presenti una sola candidatura, únicament s’ha de fer una votació i el candidat es proclama
director o directora si obté, almenys, la majoria simple dels vots.
7. Les persones candidates han de presentar un programa i una estructura de responsabilitats en la qual han
d’articular el seu equip en els terminis establerts en el calendari electoral.
Article 20. Durada del mandat i substitució
1. El mandat del director o directora és de tres anys, i renovable per un sol període consecutiu.
2. En cas d’absència o malaltia del director o directora, el vicedirector o vicedirectora primer el substitueix en
les seves funcions. Quan aquest supòsit es produeixi per períodes llargs s’ha de comunicar al Consell de
Departament, i en cap cas no podrà perllongar-se més de sis mesos consecutius.
Article 21. Cessament
La revocació del director o directora del Departament pot ser proposada per un terç dels membres del Consell
de Departament. La presentació de la proposta obliga el Consell de Departament a reunir-se en un termini
màxim de deu dies per a debatre-la. Després del debat, es du a terme la votació de la proposta, que s’aprova si
obté el vot favorable de dos terços de la totalitat de membres del Consell de Departament.

.

Universitat Autònoma de Barcelona

- 36 -

www.uab.cat/seuelectronica

BOUAB Núm. 90

Novembre / 2011

Article 22. Competències
Són competències del director o directora 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) Proposar el pressupost anual i presentar el resultat de l’execució d’aquest al Consell de Departament
perquè l’aprovi.
e) Administrar les partides pressupostàries.
f) Supervisar les tasques del personal d’administració i serveis adscrit al Departament.
g) Proposar al rector o rectora el nomenament i el cessament dels càrrecs del propi equip.
h) Vetllar perquè es compleixin les disposicions aplicables al Departament.
i) 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.
j) Assumir qualsevol altra competència que puguin atribuir-li les lleis o els Estatuts i, en particular,
aquelles competències que en l’àmbit del Departament no hagin estat atribuïdes a altres òrgans.
Article 23. L’equip de direcció
L’equip de direcció està format pel director o directora, el secretari o secretària, un vicedirector o vicedirectora
primer i un vicedirector o vicedirectora segon. La direcció ha de ser paritària pel que fa a la composició de
gènere.
Article 24. La secretària o secretari
El secretari o secretària del Departament, que ho és també del Consell de Departament, de la Comissió
Executiva i de totes les comissions, és la persona fedatària dels actes i els acords que hi tenen lloc i, com a tal,
estén acta de les sessions i custodia la documentació del Departament.
Capítol quart. La Comissió de Docència
Article 25 . Naturalesa i funcions
El Departament ha de constituir una comissió de docència per tal d’aplicar i supervisar el desenvolupament dels
ensenyaments de grau i de postgrau.
Article 26 . Composició
Componen la Comissió de Docència:
a) Membres nats:
El director o directora del Departament o la persona que delegui.
El secretari o secretària del Departament, que ho és també de la comissió, amb veu i vot.
b) Membres electes:
Dos representants escollits entre el professorat a temps complet del Departament.
Article 27. Elecció
Els membres electes de la Comissió són elegits pel Consell de Departament i s’han de renovar cada tres anys.
Article 28. Competències
Són competències de la Comissió de Docència:
a) Vetllar i promoure la qualitat de la docència del Departament.
b) Atendre les reclamacions relatives a les activitats docents.
c) Identificar les necessitats docents.
d) Programar i coordinar la tasca docent del Departament.
e) Elevar al Consell de Departament la proposta de Pla docent.
f) Vetllar perquè els membres del Departament compleixin els deures relatius a la docència, d’acord amb
les normes específiques que els regulin.
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Article 29. Funcionament
1.

La Comissió de Docència s’ha de reunir, a instàncies del president o presidenta, com a mínim un cop al
mes.

2.

Les decisions de la Comissió de Docència es prenen per assentiment. Els acords, en cas de votació,
s’adopten per majoria simple. En cas d’empat, el president o presidenta té un vot de qualitat.

3.

L’acta de la reunió de la Comissió de Docència, que ha d’incloure els acords presos, la poden consultar els
seus membres quinze dies després que hagi tingut lloc la sessió, a la secretaria del Departament i també
per mitjans electrònics, i ha de ser aprovada en la sessió ordinària següent de la Comissió com a primer
punt de l’ordre del dia.

4.

El secretari o secretària ha de fer públics els acords presos per la Comissió, a la secretaria del Departament
i per mitjans electrònics, en el termini màxim de tres dies.

Capítol cinquè. Les comissions d’estudis de doctorat
Article 30 . Naturalesa i funcions
El Departament ha de constituir un nombre de comissions de doctorat equivalent al nombre d’estudis de
doctorat vigents. La seva finalitat és promoure, implementar i supervisar els estudis de doctorat del
Departament.
Article 31. Composició
Cada comissió d’estudis de doctorat té la seva pròpia composició i, en tot cas, en formen part:
La persona coordinadora de l’estudi de doctorat corresponent.
La persona coordinadora del màster corresponent.
Article 32. Competències de la persona coordinadora
Són competències del coordinador o coordinadora de cadascuna de les comissions d’estudis de doctorat:
a) Coordinar la comissió d’estudi de doctorat corresponent.
b) Orientar i assessorar les persones candidates en la tria de director de tesi.
c) Actuar com a representant de l’estudi de doctorat.
d) Vetllar per mantenir la informació actualitzada pel que fa a les normatives pròpies de l’estudi de
doctorat.
e) Vetllar per la custòdia de les actes de les reunions de la comissió d’estudi de doctorat i la documentació
relacionada amb l’estudi de doctorat.
f) Informar l’Escola de Postgrau de les normatives pròpies de l’estudi de doctorat i de les incidències que
afectin els estudiants de doctorat i les seves tesis doctorals.
Article 33. Competències de cada comissió
Són competències de les comissions d’estudis de doctorat:
a) Actuar com a òrgan responsable de l’estudi de doctorat.
b) Escollir la persona coordinadora de l’estudi de doctorat.
c) Proposar modificacions en els requisits d’accés específics, en els criteris de selecció i en el nombre de
places, que han de ser aprovades per la Comissió d’Estudis de Postgrau.
d) Proposar, si escau, les equivalències o els reconeixements per a l’accés a l’estudi de doctorat, proposta
que serà resolta per la Comissió d’Estudis de Postgrau de la UAB.
e) Seleccionar les persones candidates, d’acord amb els criteris establerts, quan el seu nombre superi el
de places disponibles.
f) Elaborar la proposta d’admissió de les persones candidates, que ha d’incloure l’assignació del director
de tesi, que és resolta pel rector o rectora.
g) Determinar, si escau, i d’acord amb el director de tesi, els complements de formació que l’estudiant ha
de cursar.
h) Proposar a la Comissió d’Estudis de Postgrau de la UAB la no-continuïtat com a doctorand a partir
d’avaluacions desfavorables obtingudes en l’aplicació dels mecanismes de seguiment de l’estudi.
i) Estudiar els motius que han portat un doctorand a sol·licitar l’allargament del període màxim establert
d’elaboració de la tesi. Basant-se en aquests motius, la Comissió ha d’autoritzar o no la primera
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pròrroga, o aconsellar o desaconsellar a la Comissió d’Estudis de Postgrau de la UAB que concedeixi una
segona pròrroga.
Proposar el tribunal que ha de concedir els premis extraordinaris.
Promoure la qualitat de l’estudi de doctorat i proposar els mecanismes adients per millorar-la.
Analitzar qualsevol altra incidència que sorgeixi i proposar actuacions concretes, que han de ser resoltes
per la Comissió d’Estudis de Postgrau de la UAB.
Administrar la partida pressupostària assignada.
Valorar i aprovar el projecte de tesi.
Autoritzar el dipòsit de la tesi.
Proposar el tribunal de defensa de la tesi.
Valorar i aprovar els convenis de cotutela.

Article 34. Funcionament
Cada comissió acorda el seu règim de funcionament, d’acord amb la normativa vigent.
Capítol sisè. La Comissió de Recerca
Article 35. Naturalesa i funcions
El Departament ha de constituir una comissió de recerca per tal de desenvolupar una de les seves funcions
fonamentals, la investigació, amb la missió de promoure polítiques de promoció de la recerca i coordinar i
gestionar l’aplicació dels plans del Departament en aquest àmbit.
Article 36. Composició
Componen la Comissió de Recerca:
a) Membres nats:
El director o directora del Departament o la persona que delegui.
El secretari o secretària del Departament, que ho és també de la Comissió, amb veu i sense vot.
Els coordinadors i coordinadores dels estudis de doctorat.
b) Membres electes:
Quatre doctors que tinguin com a mínim un tram de recerca reconegut o que siguin investigadors
principals de projectes competitius o de convenis d’investigació vigents en els últims tres anys
Article 37. Elecció
Els membres electes de la Comissió són elegits pels doctors adscrits al Departament i s’han de renovar cada
tres anys.
Article 38. Competències
La Comissió de Recerca elabora les polítiques de promoció de la recerca i les proposa a la Comissió Executiva
perquè les aprovi, i també les executa i supervisa un cop han estat aprovades per la Comissió. Per poder dur a
terme la seva actuació, disposa d’un pressupost procedent dels ingressos produïts per la recerca del
Departament.
Article 39. Funcionament
1. Per dur a terme aquestes accions la Comissió administra un pressupost ordinari constituït per un 50% del
cànon generat pels convenis de recerca i de formació continuada (un cop deduït el 10% relatiu a l’article
15, apartat f d’aquest reglament); l’altre 50% l’administra directament qui l’ha generat. Puntualment el
Departament pot complementar aquest pressupost amb altres fonts de finançament.
2. La Comissió de Recerca s’ha de reunir ordinàriament cada tres mesos, i ha de ser convocada pel director o
directora del Departament i, extraordinàriament, per iniciativa del director o directora o a petició raonada
del 50% dels seus membres.
3. Els membres electes de la Comissió que tinguin més de dues absències injustificades perden la condició de
membres i han de ser substituïts pel candidat següent en nombre de vots.
4. Perquè la constitució de la Comissió sigui vàlida han de ser-hi presents quatre dels seus membres, inclòs el
director o directora, o la persona que delegui.
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5. Les decisions de la Comissió de Recerca es prenen per assentiment i, en cas de votació, per majoria
absoluta.
6. L’acta de la reunió de la Comissió de Recerca, que ha d’incloure els acords presos, la poden consultar els
seus membres quinze dies després que hagi tingut lloc la sessió, a la secretaria del Departament i també
per mitjans electrònics, i ha de ser aprovada en la sessió ordinària següent de la Comissió com a primer
punt de l’ordre del dia.
7. El secretari o secretària fa públics els acords presos per la Comissió, en el termini màxim de tres dies, a la
secretaria del Departament i per mitjans electrònics.
Títol tercer. La reforma del reglament
Article 40. Iniciativa
Poden proposar la reforma d’aquest reglament:
a) El director o directora.
b) La Comissió Executiva.
c) Un terç dels membres del Consell de Departament.
Article 41. Procediment
1. La proposta ha d’anar acompanyada d’una memòria raonada, una referència a l’articulat que és objecte de
reforma i el nou text proposat.
2. La iniciativa s’ha d’adreçar al director o directora, el qual l’ha de trametre a la Comissió Executiva, que ha
de determinar la forma i els terminis per a presentar esmenes i ha de convocar el Consell de Departament
per a debatre-la.
Article 42. Aprovació
1. La proposta de reforma ha de ser aprovada pel Consell de Departament en una sessió extraordinària.
2. El Consell de Govern ha de ratificar el nou text del Reglament.
Disposició addicional
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 també
són aplicables a l’elecció de persones.
_________________________________________________________________________________________
TERCER.- Encarregar la secretària general l'execució i el seguiment d’aquests acords.
QUART.- Comunicar els presents acords al Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació
Audiovisual i al Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat I, a la Facultat de Ciències de la
Comunicació i als altres departaments adscrits a la Facultat.
CINQUÈ.- Comunicar el present acord als altres departaments, instituts universitaris d'investigació, facultats i
escoles.
Acord 96/2011, de 23 de novembre, del Consell de Govern
En aquesta sessió del Consell de Govern la vicerectora de Política Acadèmica va informar sobre les iniciatives
perquè la UAB pugui ajustar la seva estructura i finalitats al Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es
regulen els ensenyaments oficials de doctorat.
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Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, el Consell de Govern ha adoptat el següent
ACORD
Donar-se per assabentats de l’informe de la vicerectora de Política Acadèmica.
Acord 97/2011, de 23 de novembre, del Consell de Govern
Vista la petició realitzada per la doctora Adriana Rosa Kaplan Marcusán i la posterior valoració i proposta del
vicerector de Transferència Social i Cultural per promoure la constitució d’una fundació el fi de la qual sigui la
promoció del canvi a actituds favorables per a la intervenció educativa i preventiva que permeti la prevenció de
la mutilació genital femenina tant a l’Àfrica com a Europa.
Atès l’acord número 81/2011, de 19 d’octubre, d’aquest Consell en virtut del qual es va donar per assabentat
de l’informe realitzat pel vicerector de Transferència Social i Cultural on va exposar l’oportunitat de constituir la
Fundació WASSU (Observatorio para la Prevención de la Mutilación Genital Femenina) i el seu procés de
constitució.
Atès l’interès de la UAB de constituir aquesta Fundació junt amb la Fundació Universitat Autònoma de
Barcelona, la Fundació Parc de Recerca UAB i l’ONG Wassu Gambia Kafo.
Atès que la dotació fundacional prevista és de 30.000 €, de la qual s’aportarà únicament en el moment inicial
de constitució la suma de 7.500 €, deixant els 22.500 € restants per aportar-los en el termini no superior a 5
anys, comptats des de l’atorgament de l’escriptura pública de constitució de la fundació.
Atès que la participació de la Universitat implica una aportació de 1.875 € com aportació inicial i de 5.625 €
com aportació successiva en el termini abans indicat de 5 anys.
Vist l’article 64.t dels Estatuts de la UAB i l’article 88.e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de
Catalunya, és competència del Consell Social l’aprovació de la constitució d’una Fundació que promogui i/ò
desenvolupi les finalitats de la Universitat a proposta del Consell de Govern.
Atesa la conformitat rebuda de la Vicegerència d’Economia.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, el Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la participació de la Universitat Autònoma de Barcelona, com a fundador amb l’aportació de
7.500 euros, en la constitució de la Fundació WASSU el fi de la qual serà la promoció del canvi a actituds
favorables per a la intervenció educativa i preventiva que permeti la prevenció de la mutilació genital femenina
tant a l’Àfrica com a Europa.
SEGON.- Aprovar l’aportació de la Universitat a la dotació fundacional per un import total de 7.500 €, dels
quals la quantitat de 1.875 € s’aportarà en l’acte d’atorgament de l’escriptura pública de constitució de la
Fundació i la quantitat restant de 5.625 € es farà efectiva en un termini no superior a 5 anys, comptats des de
l’atorgament de l’esmentada escriptura.
TERCER.- Facultar la rectora, o persona en qui delegui, per a aprovar els Estatuts abans de l'acte formal de
constitució de la Fundació i realitzar tots els actes necessaris per a la seva constitució, signant tots aquells
documents públics o privats, sense cap tipus de limitació, fins i tot documents de subsanació, aclariment o
rectificació, fins a la seva inscripció en el Registre corresponent.
QUART.- Encarregar el vicerector de Transferència Social i Cultural que faci el seguiment de l’acompliment
d’aquest acord, i que doni compte al Consell de Govern de l’efectiva constitució d’aquesta Fundació i dels
Estatuts aprovats.
CINQUÈ.- Elevar al Consell Social el present acord, per tal que exerceixi les seves competències.
SISÈ.- Comunicar el present acord al Vicerectorat d’Economia i d’Organització.

.

Universitat Autònoma de Barcelona

- 41 -

www.uab.cat/seuelectronica

BOUAB Núm. 90

Novembre / 2011

Acord 98/2011, de 23 de novembre, del Consell de Govern
La Junta Electoral General és l’òrgan electoral principal de la UAB. Té com a competències fonamentals
l’aplicació i la interpretació de les normes que regeixen els processos electorals a la UAB, la proclamació dels
resultats definitius de les eleccions a rector/a i membres del Claustre, així com la resolució de les reclamacions i
impugnacions referents al procés o als resultats electorals.
Aquesta Junta està formada per cinc membres i els seus respectius suplents: secretari/a general, un professor
funcionari, un professor contractat, un estudiant i un membre del personal d’administració i serveis.
Actualment, ha quedat vacant la representació dels estudiants, motiu pel qual correspon ara la convocatòria
d’aquesta elecció.
Vist que s’ha obert el termini de presentació de candidatures.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, el Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Escollir l’estudiant Oriol Esplandiu Velasco membre de la Junta Electoral General de la UAB, i el seu
suplent Nilo Ortiz de Zugasti Carrón.
SEGON.- Comunicar el resultat de la votació a les persones que resultin escollides i al delegat de la rectora per
a Estudiants.
TERCER.- Publicar el resultat de la votació a la Intranet dels estudiants de la UAB.
Acord 99/2011, de 23 de novembre, del Consell de Govern
Atès que ha estat constatat que en determinades comissions delegades del Consell de Govern hi ha vacants o
places que necessiten renovació. Concretament, queden per cobrir:
- Comissió d’Afers d’Estudiants (1 representant del PAS, que ha de ser membre del Consell de Govern)
- Comissió d’Estudis de Grau (2 representants del PAS, que han de ser membres del Claustre, un dels
quals ha de ser membre del Consell de Govern)
- Comissió d’Estudis de Postgrau (2 representants del PAS, que siguin membres del Claustre, en dels
quals ha de ser membre del Consell de Govern)
- Comissió de Personal Acadèmic (1 representant del col·lectiu de personal investigador en formació)
- Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes Estratègics (1 director o directora de centre
d’estudis i de recerca)
Vista la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, segons
la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 13 de juliol de 2011, l'article 3 de la qual diu:
1. Els membres de les comissions, excepte els que s'esmenten al paràgraf següent, són elegits pel
Consell de Govern, després d'haver presentat prèviament la candidatura corresponent, i d'acord amb el
que estableix l'article 24 del Reglament del Consell de Govern.
2. Els degans i directors d'escola, de departament o d'institut són elegits pel col·lectiu respectiu i d'entre
els membres d'aquest, i són membres de la comissió per raó del càrrec. En el moment de l'elecció, s'han
de proclamar el titular i el suplent.
3. Els candidats a representants dels estudiants a les comissions del Consell de Govern hauran de ser
membres del Consell de Govern o del Claustre o, en cas de no ser-ho, comptar amb el suport o bé de
quatre estudiants membres del Consell de Govern o bé d'una assemblea o consell d'estudiants de centre
constituït reglamentàriament.
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Vist el que disposa l'article 24 del Reglament del Consell de Govern
1. Els membres de les Comissions són elegits pel Consell de Govern, prèvia presentació de candidatures,
que serà comunicada a efectes de publicitat als diversos estaments i a les estructures bàsiques de la
universitat.
2. Les candidatures s'han de presentar per escrit, amb especificació de Comissió i estament, a la
Secretaria General, la qual ha de garantir la publicitat de la convocatòria entre els membres de la
comunitat universitària.
3. L'elecció es farà per majoria simple de vots emesos. L'escrutini es realitzarà recomptant els vots i
ordenant els candidats per ordre descendent en nombre de vots i resultaran elegits els més votats que
compleixin les condicions generades de composició establerts per a cada Comissió. En cas que alguna de
les eleccions deixés vacant un o diversos llocs per cobrir, es procedirà a una nova votació.
Vist que s'ha obert el termini de presentació de candidatures fins el dia 21 de novembre de 2011.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, el Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Escollir els següents membres de les comissions del Consell de Govern:
COMISSIÓ D’ESTUDIS DE POSTGRAU
Imma Gamo Nieto
COMISSIÓ DE PERSONAL ACADÈMIC
Ximena Machado Helguero
COMISSIÓ DE TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENTS I PROJECTES ESTRATÈGICS
Jordi Carrabina Bordoll
SEGON.- Comunicar el resultat de la votació a les persones que resulten escollides i als presidents de les
comissions delegades.
TERCER.- Publicar el resultat de la votació a la Intranet de la UAB corresponent als diferents col·lectius.
Acord 100/2011, de 23 de novembre, del Consell de Govern
Vista la petició formulada pel CENTRE D’ESTUDIS DEMOGRÀFICS per a cedir l’ús dels següents espais de
superfície conjunta de 116.85 m2: “MRA/123”, “MRA/124”, “MRA/125” situats a la Primera Planta del Mòdul de
Recerca A, amb el corresponent equipament, identificats a l’Annex 1, per atendre les activitats de recerca
relacionades amb el programa l’Escola Doctoral Europea de Demografia pel desenvolupament de tasques
d’investigació associades a la formació impartida.
Vista la proposta del Vicerectorat d’Economia i d’Organització en relació amb la sol·licitud del CENTRE
D’ESTUDIS DEMOGRÀFICS pel que fa a l’autorització d’ús dels esmentats espais.
Atès l’interès de la UAB en cedir l’ús dels espais esmentats al CED.
Vist l’acord núm. 45/2011 del Consell Social, de 9 de novembre, pel qual es va acordar ‘instar a la UAB per tal
que, en el marc de les mesures pressupostàries del capítol 2 dels criteris bàsics per a l’elaboració el pressupost
de la UAB per a l’any 2012, i en relació amb les entitats amb personalitat jurídica pròpia que estan ubicades al
campus, repercuteixi les despeses induïdes generades per les esmentades entitats –fluids i manteniment i
despeses de campus-, així com les corresponents a la utilització dels espais ocupats.
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Atesa la conformitat rebuda de la Vicegerència d’Economia.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, el Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Autoritzar al Centre d’Estudis Demogràfics l’ús dels espais de titularitat de la UAB, de superfície
conjunta de 116.85 m2, identificats com a “MRA/123”, “MRA/124”, “MRA/125” situats a la Primera Planta del
Mòdul de Recerca A, amb el corresponent equipament, identificats a l’Annex 1, segons el que disposa la
legislació vigent en matèria de patrimoni, d’acord amb les condicions següents:
-

Objecte: “MRA/123”, “MRA/124”, “MRA/125” situats a la Primera Planta del Mòdul de Recerca A.

-

Preu: 36.807,75 € (tributs apart). El cànon inclou l’ús dels espais i les despeses corrents associades a
l'espai (llum, neteja, accés a la xarxa Internet i manteniment) no incloent el consum de telèfon.

-

Termini de duració: 21 mesos.

-

Destinació: Atendre les activitats de recerca relacionades amb el programa l’Escola Doctoral Europea
de Demografia pel desenvolupament de tasques d’investigació associades a la formació impartida.

SEGON.- Autoritzar la rectora, o persona en qui delegui, perquè amb les més àmplies facultats pugui signar els
documents públics i privats que siguin necessaris, amb les clàusules que consideri més adients, per donar
compliment a aquest acord.
TERCER.- Encarregar al vicerector de Política Econòmica i d’Organització que faci el seguiment de l’acompliment
d’aquest acord.
QUART.- Elevar al Consell Social el present acord, per tal que exerceixi les seves competències.
CINQUÈ.- Comunicar el present acord al Vicerectorat d’Economia i d’Organització.
Acord 101/2011, de 23 de novembre, del Consell de Govern
Al llarg de l'any 2011 les àrees i oficines encarregades de la tramitació dels complements retributius
autonòmics han desenvolupat els processos establerts pel que fa als complements referents als mèrits de
docència i de gestió. Així mateix, les propostes elaborades atenent els criteris establerts van ser analitzades i
aprovades per les comissions del Consell de Govern amb competències en aquesta matèria, i van ser trameses
a AQU Catalunya per a la seva certificació.
Vist el Decret 405/2006, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les retribucions addicionals del personal docent
i investigador funcionari i contractat de les universitats públiques de Catalunya, que en el seu article 7 estableix
que un cop certificada l'avaluació per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, ho
traslladarà al Consell de Govern per tal que pugui formular la proposta d'assignació al Consell Social.
Vistes les certificacions emeses per AQU Catalunya.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Personal Acadèmic, el
Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Assumir la proposta tramesa per AQU Catalunya de complements retributius autonòmics per al
professorat funcionari i contractat (trams de docència i de gestió) en els termes que tot seguit es transcriu:
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SEGON.- Elevar aquest acord al Consell Social per tal que exerceixin les seves competències.
TERCER.- Encarregar el vicerector de Personal Acadèmic i la vicegerenta de l'Àmbit de Recursos Humans
l'execució i el seguiment dels presents acords.
QUART.- Comunicar el present acord a l'Àrea de Personal Acadèmic, per tal que portin a termes les mesures
necessàries per a fer-lo efectiu.
Acord 102/2011, de 23 de novembre, del Consell de Govern
Vist el Decret 405/2006, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les retribucions addicionals del personal docent
i investigador funcionari i contractat de les universitats públiques de Catalunya, que en el seu article 7 estableix
que un cop certificada l'avaluació per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, ho
traslladarà al Consell de Govern per tal que pugui formular la proposta d'assignació al Consell Social.
Atès que les àrees i oficines encarregades de la tramitació dels complements retributius autonòmics van
desenvolupar els processos establerts pel que fa als complements referents als mèrits de recerca, de docència i
de gestió. Així mateix, les propostes elaborades atenent els criteris establerts van ser analitzades i aprovades
per la Comissió de Personal Acadèmic, i van ser trameses a AQU Catalunya per a la seva certificació, i un cop
certificades per AQU van ser lliurades al Consell de Govern que va formular la proposta d’assignació al Consell
Social i finalment els adjudicataris de la convocatòria van rebre, en cada cas, el pagament corresponent.
Atès que a les àrees i oficines encarregades del desenvolupament dels processos de tramitació dels
complements de docència es van produir unes incidències en les notificacions amb determinat professorat,
motiu que els va impedir resultar adjudicataris de la proposta d’assignació sense que aquestes incidències
fossin imputables a ells mateixos.
Atès que un cop explicat aquest supòsit per part de la delegada de la rectora per a l’avaluació, l’acreditació i la
innovació docent a la Comissió de Personal Acadèmic de data 27 de gener de 2011 es va decidir que
s’avaluaria a aquestes persones en el procediment de l’any 2011 i si l’avaluació resultava positiva es demanaria
al Consell de Govern i al Consell Social el pagament des del moment corresponent.
Atès que el professorat afectat per aquests errors de notificació ha obtingut proposta de resolució favorable del
període avaluat i aquesta proposta ha estat certificada per AQU Catalunya.
Vista la proposta del vicerector de Personal Acadèmic.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Personal Acadèmic, el
Consell de Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Assumir la proposta tramesa per AQU Catalunya de complements retributius autonòmics per al
professorat afectat per les incidències de la convocatòria 2010 amb efectes des del moment corresponent, en
els termes que tot seguit es transcriu:
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SEGON.- Elevar aquest acord al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències.
TERCER.- Encarregar el vicerector de Personal Acadèmic i la vicegerenta de l'Àmbit de Recursos Humans
l'execució i el seguiment dels presents acords.
QUART.- Comunicar el present acord a l'Àrea de Personal Acadèmic, per tal que portin a termes les mesures
necessàries per a fer-lo efectiu.
Acord 103/2011, de 23 de novembre, del Consell de Govern
El Consell de Govern i el Consell Social de la UAB han aprovat, al llarg dels anys i per mitjà de sengles acords
adoptats en el decurs de les seves respectives sessions, l’adscripció i vinculació de centres docents
d’ensenyament superior per a la impartició de determinats estudis oficials i estudis propis, respectivament.
Els centres docents d’ensenyament superior adscrits o vinculats a universitats es regeixen per la legislació
vigent, pel conveni d’adscripció o de vinculació i per les seves pròpies normes d’organització i funcionament.
Les entitats titulars dels centres adscrits i vinculats amb les quals la UAB ha subscrit els corresponents convenis
d’adscripció o de vinculació són les següents:
Fundació Privada Rinaldi, titular de l’Escola Universitària de Sarrià.
Fundació Privada Eina, titular del Centre Universitari Eina.
Assemblea Provincial de la Creu Roja Espanyola, titular de l’Escola Universitària d’Infermeria “Creu Roja”.
Fundació Privada Universitat Autònoma de Barcelona titular de l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de
Documents.
Centre docent Santa Coloma, titular de l’Escola Universitària d’Informàtica Tomàs Cerdà
Centre docent Santa Coloma, titular de l’Escola Universitària de Fisioteràpia “Gimbernat”.
Ajuntament de Barcelona, titular de l’Escola Massana
Fundació per als Estudis de Prevenció i Seguretat (EPSI)
Fundació Universitària del Bages, titular de l’Escola Universitària de Ciències de la Salut.
Fundació Universitària del Bages, titular de l’Escola Universitària de Ciències Socials.
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Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, titular de l’Escola Universitària d’Infermeria de Sant Pau.
Serveis de Turisme i Hosteleria Campus, S.A., titular de l’Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera
Fundació Privada Institut de Neurorehabilitació Guttmann, titular de l’Institut universitari de
Neurorehabilitació Guttmann.
Els canvis legislatius en matèria d’estudis universitaris arran del Reial decret 1393/2007, de 29 d’Octubre, que
regula la ordenació dels ensenyaments universitaris oficials modificat pel RD 861/2010, de 2 de juliol, i la
implantació de nous estudis als diferents centres en virtut dels acords dels òrgans de govern i l’Administració
educativa competent han posat de manifest la necessitat d’actualitzar els convenis de col·laboració acadèmica
subscrits amb les entitats titulars dels centres adscrits i vinculats.
En aquest sentit, vista la proposta de l’adjunt a la vicerectora de Política Acadèmica per als Graus, es vol
assabentar al Consell de Govern, abans de la tramesa al Consell Social i posteriorment a la Generalitat de
Catalunya, de les actualitzacions realitzades i de la clàusula relativa als Preus, que recull l’acord del Consell
Social de 12 de maig de 2011, pel qual s’estableix la taxa per a serveis de suport de gestió acadèmica pel curs
2011-2012.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, i a proposta de la secretària general, el Consell de
Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Donar-se per assabentat de l’actualització dels convenis amb els centres docents d’ensenyament
superior i amb un institut universitari adscrit a la UAB.
SEGON.- Elevar al Consell Social el present acord, per tal que exerceixi les seves competències.
TERCER.- Comunicar els presents acords a la Vicegerència d’Ordenació Acadèmica per tal que adoptin les
mesures necessàries per a fer-los efectius.
Acord 104/2011, de 23 de novembre, del Consell de Govern
El Consorci Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, creat l’any 1984, és un consorci de dret
públic integrat actualment per la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de
Barcelona, la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la Universitat de Barcelona, la
Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat Autònoma de Barcelona, la
Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, la Federació de municipis de Catalunya i el
Consorci de la Zona Franca.
En data 29 de març de 2011, el Consell de Govern del Consorci Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de
Barcelona ha acordat modificar els estatuts del Consorci i els ha sotmès a la ratificació dels òrgans competents
de les institucions consorciades.
Les modificacions principals dels estatuts es refereixen a la definició del seu caràcter local, a la constatació de
ser un mitjà propi dels ens consorciats, a la regulació del vot de qualitat del president, al nomenament del
gerent per part del director, a la possibilitat d’adscripció de personal i al règim d’adscripció de béns per les
entitats consorciades.
En aquest sentit, la proposta d’Estatuts s’ajusta a la normativa vigent i, per tant, es proposa al Consell de
Govern la seva ratificació entenent que la proposta esmentada, i en concret la que es refereix a l’article 17,
apartat 1 –béns que constitueixen el patrimoni del Consorci-, no pot interpretar-se en el sentit que porta
implícita cap tipus de cessió o d’adscripció de béns per part de la UAB a favor del consorci, atès que els
aspectes patrimonials i econòmics entre ambdues institucions estan actualment pendents de fixació i
formalització.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, i a proposta de la secretària general, el Consell de
Govern ha adoptat els següents
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ACORDS
PRIMER.- Ratificar la modificació dels Estatuts del Consorci Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de
Barcelona, en els termes que tot seguit es transcriu:
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SEGON.- Comunicar aquest acord als vicerectors d’Investigació i de Projectes Estratègics i de Planificació i a la
Vicegerència de Recerca per al seu coneixement i al Consorci Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de
Barcelona.
Acord 105/2011, de 23 de novembre, del Consell de Govern
Tal i com ja va ser avançat a la sessió del Consell de Govern de 13 de juliol de 2011, actualment està
procedint-se a ampliar els membres que integren aquest consorci i incorporar d’altres administracions públiques
amb interessos concurrents amb els de l’IUEE. Si en aquella sessió assabentaven que l’Ajuntament de Terrassa
havia mostrat el seu acord en participar-hi i ja vàrem informar que l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès havia
mostrat també el seu interès, en aquesta sessió es confirma que ja s’ha rebut l’acceptació formal per part de
l’alcaldessa. En el document d’acceptació l’alcaldessa considera l’IUEE com a centre de referència d’estudis
avançats en la matèria i per la seva vocació de recerca. La UAB valora especialment la seva proximitat
geogràfica i la seva vocació europeista.
Atès que els Estatuts de la UAB preveuen a l'article 64 t) que el Consell de Govern serà competent per proposar
al Consell Social la constitució, modificació, extinció d'entitats jurídiques per a la promoció i desenvolupament
dels fins de la Universitat i proposar la participació de la Universitat en altres entitats.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, el Consell de Govern ha adoptat els següents
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ACORDS
PRIMER.- Acceptar la participació de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès en el Consorci Institut Universitari
d’Estudis Europeus, sens perjudici de les competències que esdevingui oportú exercir pel propi Consorci i,
eventualment, per la Generalitat de Catalunya.
SEGON.- Elevar els presents acords al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències.
TERCER.- Autoritzar la rectora, o persona en qui delegui, perquè dicti els actes que siguin necessaris i formalitzi
els documents que siguin pertinents per tal de fer efectiu el que disposa aquest acord, i perquè designi la seva
representació en aquesta associació.
QUART.- Encarregar vicerectora de Relacions Internacionals que faci el seguiment de l'acompliment d'aquests
acords.
CINQUÈ.- Comunicar els presents acords a l’Institut Universitari d’Estudis Europeus i a la resta d’òrgans
interessats.

I.4. Comissions del Consell de Govern
I.4.1. Comissió d’Economia i d’Organització
[tornar a l’índex]

Acord 29/2011, de 3 de novembre, de la Comissió d’Economia i d’Organització
Atès que la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals preveu a l’article 15 que
l’empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció previst a la llei d’acord amb els
principis d’evitar els riscos, d’avaluar els riscos que no es puguin evitar, i de combatre els riscos en origen,
entre d’altres.
Vista la normativa de prevenció de riscos laborals a la UAB, aprovada per acord del Consell de Govern de data
19 de desembre de 2007 pel que fa a les mesures preventives necessàries.
Atès que la Universitat Autònoma de Barcelona, després d’identificar i valorar els riscos existents en cada lloc
de treball, ha d’aplicar les mesures preventives necessàries. Entre aquestes, està la de facilitar al personal els
equips de protecció individual (EPI) quan els riscos no es puguin evitar o reduir suficientment per mitjans
tècnics de protecció col·lectiva o mesures, mètodes o procediments d’organització del treball.
Vista la proposta de convocatòria 1/2011 per a la compra d’equips de protecció individual (EPI) per a l’any
2011.2011 per a la compra d’equips de protecció individual (EPI) per a l’any 2011.
Vist l'article 10 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 13 de juliol de 2011, pel que fa a les
competències de la Comissió d’Economia i d’Organització, pel que fa a l’aprovació i resolució d’assumptes
derivats de l’aplicació de normatives aprovades pel Consell de Govern en matèria econòmica i en matèria
d’administració i organització.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del gerent, la Comissió d’Economia i
Organització de la UAB ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la convocatòria 1/2011 per a la compra d’equips de protecció individual (EPI) per a l’any
2011, que tot seguit es transcriu:

.

Universitat Autònoma de Barcelona

- 65 -

www.uab.cat/seuelectronica

BOUAB Núm. 90

.

Universitat Autònoma de Barcelona

Novembre / 2011

- 66 -

www.uab.cat/seuelectronica

BOUAB Núm. 90

Novembre / 2011

SEGON.- Encarregar el vicerector de Política Econòmica i d’Organització l'execució i el seguiment d’aquests
acords.

Acord 30/2011, de 3 de novembre, de la Comissió d’Economia i d’Organització
Vista la proposta del vicerector de Política Econòmica i d’Organització de Reglament del Comitè de
Responsabilitat Social (RSC) de la UAB.
Vist el pla director 2010-2012 de la UAB, que dins de l’àmbit de l’entorn té com a objectiu E1: Facilitar la
integració de la UAB al seu territori d’influència i a la societat en general, assumint els principis de la
Responsabilitat Social de l’organització i, dins l’aquest correspon a l’objectiu E1.3: Consolidar i incrementar el
compromís social.
Vist el document Estrategia Universidad 2015 que promou una visió de la universitat sostenible, moderna,
internacional, de qualitat, articulada i integrada en el territori i, més concretament, en un dels seus documents
diu textualment: “Incorporar en su formación aspectos relativos a la ética y deontología profesional, valores,
conocimientos y competencias de responsabilidad social, y al desarrollo sostenible”...” “Es además prioritario
llevar la responsabilidad social universitaria a la gestión interna de la Universidad. La organización universitaria
debe incorporar estos objetivos, remodelando sus sistemas internos de gestión y sus formas de
funcionamiento.”
Atès que la creació d’un comitè específic en el si de la UAB, servirà per impulsar tot el procés d’implementació
de la responsabilitat social, definint les estratègies a aplicar, validant els documents i servint com a òrgan de
representació dels àmbits més directament afectats en la implantació e la mateixa.
Vist l’acord de la Comissió d’Economia i d’Organització, de data 22 de setembre de 2011 pel qual es va acordar
informar favorablement la proposta de creació del comitè de responsabilitat social (CRS) de la UAB i elevar-la al
Consell de Govern per a la seva aprovació.
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Vist l’acord del Consell de Govern, de data 19 d’octubre de 2011 pel qual van donar-se per assabentats del
procés de creació del Comitè de Responsabilitat Social (CRS) de la UAB, es va obrir un termini de 15 dies a
partir de dia següent per tal que els membres fessin arribar a la Secretaria General les seves propostes de
modificacions, esmenes i suggeriments sobre la creació del Comitè de Responsabilitat Social (CRS) de la UAB, i
es va encarregar al vicerector de Política Econòmica i d’Organització que presentés el Reglament de
funcionament del Comitè de Responsabilitat Social (CRS) de la UAB per a la seva aprovació en una propera
sessió del Consell de Govern.
Atès que resta encara obert el termini de presentació de propostes de modificacions, esmenes i suggeriments
sobre la creació del Comitè de Responsabilitat Social (CRS) de la UAB, el vicerector de Política Econòmica i
d’Organització presentarà novament la proposta de Reglament en una propera sessió de la Comissió amb les
modificacions que incorporin.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Política Econòmica i
d’Organització, la Comissió d’Economia i Organització de la UAB ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Donar-se per assabentat de la proposta de Reglament del Comitè de Responsabilitat Social (RSC) de
la UAB.
SEGON.- Encarregar el vicerector de Política Econòmica i d’Organització que, finalitzat el termini de presentació
propostes de modificacions, esmenes i suggeriments sobre la creació del Comitè de Responsabilitat Social
(CRS) de la UAB, presenti novament el Reglament a la Comissió d’Economia i d’Organització amb les
modificacions que s’hagin d’incorporar, per tal que pugui ser informat prèviament a la seva aprovació, si escau,
per part del Consell de Govern

Acord 31/2011, de 3 de novembre, de la Comissió d’Economia i d’Organització
Vist l’informe de la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona (FUAB) corresponent a l’exercici 2010 tramès
per la mateixa Fundació.
Atès que, de conformitat amb l’article 44 dels Estatuts de la UAB, La UAB encomana a la FUAB la coordinació
d’entitats instrumentals creades i participades per la Universitat que estan sota la direcció i control de la
Universitat i que reten comptes davant d’ella.
Atès que, per tal de donar compliment a l’obligació de la FUAB de retre comptes davant la UAB, cada exercici es
presenta a la Comissió d’Economia i d’Organització la memòria corresponent.
Vist l'article 10 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per l’acord del Consell de Govern de data 13 de juliol de 2011, pel que fa a les
competències de la Comissió d’Economia i d’Organització.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, la Comissió d’Economia i Organització de la UAB ha
adoptat el següent
ACORD
Donar-se per assabentat de l’informe de la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona corresponent a
l’exercici 2010.
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Acord 32/2011, de 3 de novembre, de la Comissió d’Economia i d’Organització
Vista la proposta del vicerector de Política Econòmica i Organització en relació amb la informació de l’execució
del PIU a 30 de juny de 2011 que s'annexa.
Atès que per acord del Consell de Govern de data 7 de novembre de 2007 es va aprovar el pla d’inversions
universitàries (PIU) de la UAB 2007-2013, i que l’esmentat pla té una durada de 7 anys amb dos períodes del
2007 al 2010 i del 2011 al 2013 i conté diversos objectius i línies prioritàries a executar durant l’esmentat
període.
Vist l’article 120 de la Llei 1/2003m de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya, que preveu que el pla
d’inversions universitàries és l’instrument específic per a finançar les infrastructures i els equipaments de les
universitats públiques que es requereixen per a l’execució de la programació universitària a Catalunya i que el
pla tindrà caràcter pluriennal.
Vist l'article 10 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 13 de juliol de 2011, pel que fa a les
competències de la Comissió d’Economia i d’Organització, que estableix que li correspon aprovar les
instruccions per al seguiment del pla pluriennal d’inversions.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del gerent, la Comissió d’Economia i
Organització de la UAB ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Donar-se per assabentats de l’execució de PIU a 30 de juny de 2011 .
SEGON.- Comunicar el present acord a la vicegerenta d’Economia.

Acord 33/2011, de 3 de novembre, de la Comissió d’Economia i d’Organització
Vista la proposta de la vicerectora de Relacions Internacionals d’aprovació de la convocatòria de mobilitat
Erasmus per al Personal d’Administració i Serveis 2011/2012.
Atesa la necessitat de facilitar la mobilitat del personal d’administració i serveis, durant el curs 2011-2012, a
universitats estrangeres que participen en el programa Erasmus.
Vist l'article 10 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per l’acord del Consell de Govern de data 13 de juliol de 2011, pel que fa a les
competències de la Comissió d’Economia i d’Organització.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, la Comissió d’Economia i Organització de la UAB ha
adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la convocatòria del programa de mobilitat Erasmus per al Personal d’Administració i Serveis
2011/2012, que tot seguit es transcriu:
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SEGON.- Encarregar la vicerectora de Relacions Internacionals l'execució i el seguiment d’aquests acords.
TERCER.- Comunicar els presents acords a l’Àrea de Relacions Internacionals, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius, garantint la seva difusió.

.

Universitat Autònoma de Barcelona

- 74 -

www.uab.cat/seuelectronica

BOUAB Núm. 90

Novembre / 2011

I.4.2. Comissió d’Estudis de Grau
[tornar a l’índex]

Acord 74/2011, de 29 de novembre, de la Comissió d’Estudis de Grau (conjunta)
Vista la proposta de la vicerectora de Política Acadèmica de modificació de taules d’adaptació presentades pels
centres corresponents de la UAB.
Atès la necessitat d’adaptar les assignatures del estudis regulats de conformitat amb els plans d’estudis
anteriors al Reial Decret 1393/2007 als nous graus.
Atès que les propostes comporten una addició en la memòria del títol de grau corresponent i, per tant, una
modificació del pla d’estudis, per la qual cosa, s’ha de seguir el mateix procediment de modificació de les
memòries del títols.
Vist l'article 28 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments
universitaris oficials, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, que regula la modificació dels plans
d’estudis conduents a l’obtenció de títols oficials ja verificats.
Vist l'article 12.2.a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a
les competències de la Comissió d’Estudis de Grau, que estableix que li correspon, per delegació del Consell de
Govern, l’aprovació dels plans d’estudis dels estudis de grau que condueixen a l’obtenció de títols oficials i de
títols propis i informar-ne el Consell Social, així com aprovar les modificacions derivades de la seva aplicació.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Política Acadèmica, la
Comissió d’Estudis de Grau de la UAB ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la modificació de les taules d’adaptació del títol de Grau
de Ciències Ambientals, que tot seguit es transcriu:
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SEGON.- Encarregar la vicerectora de Política Acadèmica l'execució i el seguiment d’aquests acords.
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius.
Acord 75/2011, de 29 de novembre, de la Comissió d’Estudis de Grau (conjunta)
Vista la proposta de la vicerectora de Política Acadèmica de modificació de memòries de títols de grau que han
estat presentades pels centres corresponents.
Atès la necessitat de modificar les memòries dels títols de Grau en Art i Disseny, Grau en Disseny i Grau en
Logopedia que es presenten, per tal d’adequar-les a les necessitats actuals.
Vist l'article 28 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments
universitaris oficials, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, que regula la modificació dels plans
d’estudis conduents a l’obtenció de títols oficials ja verificats.
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Vist l'article 12.2.a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a
les competències de la Comissió d’Estudis de Grau, que estableix que li correspon, per delegació del Consell de
Govern, l’aprovació dels plans d’estudis dels estudis de grau que condueixen a l’obtenció de títols oficials i de
títols propis i informar-ne el Consell Social, així com aprovar les modificacions derivades de la seva l’aplicació.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Política Acadèmica, la
Comissió d’Estudis de Grau de la UAB ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la modificació de les memòries dels títols de Grau
següents:
- Grau en Art i Disseny
- Grau en Disseny
- Grau en Logopedia
SEGON.- Encarregar la vicerectora de Política Acadèmica l'execució i el seguiment d’aquests acords.
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius.

I.4.3. Comissió d’Estudis de Postgrau
Acord 61/2011, de 9 de novembre, de la Comissió d’Estudis de Postgrau

[tornar a l’índex]

La Comissió d’Estudis de Postgrau ha adoptat el següent
ACORD
Proposar a la reunió conjunta de les Comissions d’Estudis de Grau i de Postgrau del dia 14 de desembre, que
s’estableixi el següent criteri de programació dels estudis de màster per al curs 2012-2013: nombre mínim de
25 de preinscrits en la segona tanda de preinscripció del mes de juny.

Acord 62/2011, de 9 de novembre, de la Comissió d’Estudis de Postgrau
Vista la proposta de la vicerectora de Relacions Internacionals d’aprovació de les convocatòries ERASMUS Estudi
(SMS) i Programa Propi UAB per a estudiants de màsters oficials per al curs 2011-2012.
Atesa la necessitat de facilitar la mobilitat dels alumnes de màsters oficials, durant el curs 2011-2012, a
universitats estrangeres que participen en el programa Erasmus.
Vist l’article 180 dels Estatuts de la UAB, segons el qual la Universitat, d’acord amb la normativa vigent i amb
les disponibilitats pressupostàries, pot establir ajuts per a estudis de postgrau.
Vist l'article 14 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per l’acord del Consell de Govern de data 13 de juliol de 2011, pel que fa a les
competències de la Comissió d’Estudis de Postgrau.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, la Comissió d’Estudis de Postgrau ha adoptat els
següents
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ACORDS
PRIMER.- Aprovar la convocatòria ERASMUS Estudi (SMS) per al curs acadèmic 2011-2012, que tot seguit es
transcriu:
Erasmus estudi (SMS) 2011/2012
Convocatòria de novembre exclusiva per a estudiants matriculats en màsters oficials

CONDICIONS GENERALS

Erasmus és el programa de la Unió Europea en el camp de l’educació superior.
Erasmus pretén millorar la qualitat de l’educació superior així com reforçar la seva vessant més europea a
través de la cooperació transnacional entre universitats, afavorint la mobilitat europea i progressant en la
transparència i reconeixement acadèmic total entre tots els estudis i sistemes de qualificacions de la Unió.
Erasmus afecta diferents àrees: intercanvi d’estudiants (en dues modalitats: estudis i pràctiques); intercanvi de
professors; intercanvi de personal d’administració i serveis; Desenvolupament de Currículum; cursos d’idiomes
(EILC); Sistema de Transferència de Crèdits Europeu (ECTS), etc.
L’acció Erasmus està destinada als estudiants i personal de les institucions d’educació superior en els 27 estats
membres de la Unió Europea, els tres països de l’Àrea Econòmica Europea (Islàndia, Liechtenstein i Noruega) i
Turquia, Suïssa i Croàcia.
A l’actualitat, 2199 institucions de 33 països participen en el programa Erasmus. Des de la seva creació al
1987, més de dos milions d’estudiants s’han beneficiat d’una estada d’intercanvi Erasmus.
La responsabilitat de la implementació del programa Erasmus recau en la Comissió Europea (DirectorateGeneral Education and Culture)
Erasmus és una part integral del Lifelong Learning Programme (LLP) des de l’any 2007 fins l’any 2013 i relleva
el Sòcrates/Erasmus (2000-2006)
El programa Erasmus facilita als alumnes matriculats en universitats europees l'estada acadèmica en una altra
universitat europea (de tres mesos a un curs acadèmic complet) i el posterior reconeixement dels estudis
cursats a l'estranger. Aquest reconeixement d'estudis es farà seguint el learning agreement (acord d’estudis)
que l'alumne haurà pactat amb el seu coordinador d'intercanvi abans de marxar. La UAB té acords bilaterals
amb més de 400 universitats de 22 països.
L'alumne abona l'import de la matrícula a la universitat d'origen i gaudeix de matrícula gratuïta a la institució
d'acollida, on té dret als mateixos serveis que reben els alumnes locals, en igualtat de condicions. La universitat
d'acollida haurà de facilitar la informació necessària sobre els cursos oferts, les possibilitats d'allotjament i els
procediments d'inscripció.
CONVOCATÒRIA SEGON SEMESTRE 2011/2012
_______________________________________________________
Es convoca el Programa Erasmus (modalitat estudi) per a la mobilitat d'estudiants de màsters oficials durant el
segon semestre del curs 2011/2012. El període mínim d’estada serà de 3 mesos (equivalent a un mínim de 90
dies) i d’un màxim de 6 mesos. Les estades hauran de finalitzar com a molt tard el 30 de setembre de 2012.
Requisits
Estar matriculat a la UAB durant el curs 2011/2012 d’un dels màsters oficials que tenen signat acord
d’intercanvi i que es detallen al quadre de destinacions que es publicarà al web de la UAB, enllaç Mobilitat i
intercanvi, dins l’opció “Erasmus màster”.
Tenir un coneixement suficient de la llengua acadèmica de la universitat de destinació.
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Tenir la nacionalitat, residència permanent o l’estatus de refugiat o apàtrida d’un dels estats participants dins el
programa Erasmus (els 27 estats membres de la Unió Europea, els tres països de l’Àrea Econòmica Europea Islàndia, Liechtenstein i Noruega- i Turquia, Suïssa i Croàcia).
No haver participat amb anterioritat dins el programa Erasmus, a la modalitat d’estudis.
Criteris de selecció
* L’expedient acadèmic de l’estudiant. S'utilitzarà la qualificació dels estudis previs i, per a tal fi, els alumnes
hauran de lliurar a la Gestió Acadèmica de la seva facultat/centre una còpia del seu expedient de
grau/llicenciatura perquè se’n pugui calcular el barem.
* L’acreditació de nivell d’idioma serà un element que comptarà fins a un màxim de 2 punts durant el procés de
selecció a l’hora de baremar les sol·licituds presentades. Tots aquells estudiants que vulguin participar en una
estada Erasmus estudi i que no disposin de cap document que acrediti el seu nivell d’idioma podran fer una
prova al Servei de Llengües que els permetrà obtenir un certificat que acreditarà els seus coneixement
lingüístics (en anglès, francès, alemany o italià). Les proves es duran a terme al mes de desembre i tindran un
cost aproximat de 65€ que anirà a càrrec de l’estudiant.
. Cada centre pot afegir altres requisits específics per als seus alumnes. Consulteu el web de la vostra facultat.
Equiparació d’estudis
Previ a la seva partida, l’estudiant haurà d’acordar amb els seus coordinadors d’intercanvi i de titulació,
l'equiparació dels estudis que farà a l'estranger, així com formalitzar la matrícula a la Gestió Acadèmica del seu
centre, tot indicant que serà estudiant del Programa Erasmus.
DOTACIÓ ECONÒMICA

L’OAPEE (Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos) és l’ens que distribueix els fons econòmics
procedents de la Unió Europea per becar els estudiants participants en el programa Erasmus, tant en la seva
modalitat d’estudis com en la modalitat de pràctiques. En el cas que els fons atorgats per l’OAPEE no cobrissin
el nombre total d’estudiants seleccionats per la UAB per fer aquests intercanvis, les beques s’atorgaran seguint
els mateixos criteris d’expedient acadèmic utilitzats durant el procés de selecció.
Cada alumne cobrarà l’ajut provinent del programa ERASMUS per transferència bancària en dos pagaments: el
primer, després de marxar (finals de novembre o març) per un import aproximat del 70% del total adjudicat.
Per accedir al primer pagament caldrà haver signat el contracte de subvenció, haver recollit la credencial de
becari i haver emplenat l’apartat de dades bancàries a sigma i lliurat el certificat d’arribada. Tots quatre passos
són imprescindibles per a rebre el pagament.
El segon pagament, amb la quantitat restant, s’efectuarà quan l’alumne hagi tornat i aporti tota la
documentació de final d’estada. Tal i com s’indica, aquesta transferència es farà efectiva una vegada l’alumne/a
hagi aportat el certificat d’estada signat per la universitat de destinació (on també han de constar clarament les
dates d’inici i d’acabament de l’estada (dia, mes i any)) hagi emplenat l’informe sobre l’estada realitzada. Al
segon pagament s’ajustarà l’import de la beca a la durada de l’estada real de l’estudiant: així si un alumne/a
que tenia adjudicada una estada de 9 mesos només acredita una presència de 7 o 8 mesos a la universitat de
destinació, se li reduirà proporcionalment l’import de l’ajut ERASMUS.
Dotació de l'ajut
Aportació comunitària:
La beca Erasmus modalitat estudis per al curs 2011/12 ha quedat fixada en 105€/mes.
Ajuts addicionals de la Secretaria General d’Universitats del Ministeri d’Educació(MEDU):
Els imports del MEDU corresponents al curs 2011/12 estan pendents de fer-se públics al BOE. Els imports
detallats a continuació corresponen al curs 2010/11:
Pel que fa als ajuts procedents del Ministeri d’Educació per al curs 2010/11, tots els estudiants beneficiaris d’un
ajut Erasmus rebran un ajut addicional de 172 euros fins a un període màxim de 8 mesos, independentment de
què l’estada real pugui tenir una durada superior.
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D’altra banda, els estudiants que durant el curs 2011/12 rebin un ajut Erasmus i que durant el curs 2010/11
van ser beneficiaris d’una beca universitària concedida pel Ministeri d’Educació Política Social i Esport, rebran un
ajut addicional de 376 € per mes (fins a un període màxim de 8 mesos, independentment de què l’estada real
pugui tenir una durada superior). Els imports del Ministeri d’Educació referents al proper curs 2011/12 estan
pendents de confirmar i es publicaran en aquest web tant aviat com rebem la documentació del Ministeri.
Compteu en què acostumen a fer-se públics a finals del mes de novembre.
Compatibilitat de l'ajut Erasmus amb altres ajuts
Erasmus només és incompatible amb els ajuts econòmics de col·laboració de la UAB. En cas de rebre el subsidi
de l’atur o altres beques per fer estades d’intercanvi a l’estranger contacteu amb l’organisme que concedeix
l’ajut econòmic per determinar si és compatible o no amb la beca Erasmus. En aquest cas la participació dins el
programa Erasmus es faria sense rebre ajut econòmic.
Els Ajuts Complementaris seran incompatibles entre si.
DESTINACIONS SEGON SEMESTRE 2011/12
_________________________________________________
Només podran participar en la convocatòria Erasmus Màster (modalitat Erasmus estudi) aquells estudiants
matriculats/des als màsters oficials que apareixen detallats al quadre de destinacions 2011/12 publicat al web
de la UAB, enllaç Mobilitat i intercanvi, dins l’opció “Erasmus màster”
PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
_________________________________________________
Per sol·licitar un ajut del programa Erasmus, cal emplenar la sol·licitud electrònica que trobareu a:
http://sia.uab.es/.
La sol·licitud electrònica només estarà disponible durant el període en què aquesta convocatòria estigui oberta:
del 10 al 20 de novembre de 2011.
La documentació requerida sobre cursos d'idiomes s'haurà de lliurar sempre a la Gestió Acadèmica, abans que
finalitzi el termini. Cada alumne només podrà presentar una única sol·licitud per a aquest programa.
* Les vostres dades personals formaran part d’un fitxer de la UAB, amb la finalitat de gestionar els processos
d’adjudicació dels ajuts de mobilitat i intercanvi. La resolució de la convocatòria es farà pública a través
d’aquesta pàgina d’internet. Us recordem que, d'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de dades de
Caràcter Personal, teniu el dret de revocar, en qualsevol moment, el consentiment atorgat, així com exercir,
davant de la UAB, als drets d’accés, de rectificació, cancel·lació i d’oposició de les vostres dades.
TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:
Del 10 al 20 de novembre de 2011 (ambdós inclosos)

SEGON.- Aprovar la convocatòria del Programa Propi UAB per a estudiants de màsters oficials per al curs 20112012, que tot seguit es transcriu:
Programa propi UAB 2011/2012
Convocatòria de novembre exclusiva per a estudiants matriculats en màsters oficials
CONDICIONS GENERALS
_____________________________________________________
El Programa Propi de la UAB en la seva convocatòria de màster facilita als alumnes matriculats en un màster
oficial a la nostra universitat l'estada acadèmica d'un semestre en una universitat estrangera que no participi en
el programa LLP Erasmus, així com també possibilita el reconeixement posterior dels estudis cursats a
l'estranger. Aquest reconeixement d'estudis es farà d’acord amb la taula d'equiparacions que l'alumne pactarà
amb el coordinador responsable d'intercanvis del centre, abans d'anar a la universitat de destinació.
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L'alumne abona l'import de la seva matrícula a la universitat d'origen, i gaudeix de matrícula gratuïta a la
institució d'acollida, excepte en els casos que s’especifiqui el contrari.
En cap cas la realització de l’intercanvi a la universitat de destinació suposarà el dret d'obtenir la titulació en
aquella institució.
CONVOCATÒRIA SEGON SEMESTRE 2011/12

Es convoca el Programa Propi de la UAB per a la mobilitat d'estudiants de màsters oficials per al segon
semestre del curs 2011/2012. El període mínim d’estada serà de 3 mesos (equivalent a un mínim de 90 dies) i
d’un màxim de 6 mesos. Les estades hauran de finalitzar com a molt tard el 30 de setembre de 2012.
Requisits:
Estar matriculat durant el curs 2011-12 a la UAB o a algun dels seus centres adscrits en un màster oficial que
tingui signat un acord d’intercanvi.
Tenir un coneixement suficient de la llengua acadèmica de la universitat de destinació.
Acreditar la cobertura d’una assegurança mèdica i de responsabilitat civil.
Criteris de selecció:
A l’hora de fer la selecció, es tindran en compte els criteris següents:
* L’expedient acadèmic de l’estudiant. S'utilitzarà la qualificació dels estudis previs i, per a tal fi, els alumnes
hauran de lliurar a la Gestió Acadèmica de la seva facultat/centre una còpia del seu expedient de
grau/llicenciatura perquè se’n pugui calcular el barem.
* L’acreditació de nivell d’idioma comptarà fins a un màxim de 2 punts durant el procés de selecció a l’hora de
baremar les sol·licituds presentades. Tots aquells estudiants que vulguin participar en una estada del Programa
Propi i que no disposin de cap document que acrediti el seu nivell d’idioma podran fer una prova al Servei de
Llengües que els permetrà obtenir un certificat que acreditarà els seus coneixements lingüístics. Les proves es
duran a terme al mes d’octubre i tindran un cost aproximat de 65€ que anirà a càrrec de l’estudiant.
* Els centres podran afegir altres criteris de selecció, en cas que ho considerin necessari. Consulteu el web de la
vostra facultat/centre.
Acceptació o renúncia de la plaça:
El Vicerectorat de Relacions Internacionals farà pública la proposta d'adjudicació de les places i de la llista
d'espera. L'adjudicació definitiva dependrà sempre de l'acceptació per part de la universitat de destinació.
Els alumnes als quals se’ls hagi adjudicat una plaça, hauran d’efectuar una acceptació o renuncia formal, en els
terminis i forma requerida en cada convocatòria. Si l’estudiant no accepta o renuncia de forma expressa,
s’entendrà automàticament com una renúncia.
Aquells estudiants que renunciïn a la plaça posteriorment a la data establerta, hauran d’exposar per escrit els
motius de la renúncia a l’oficina d’intercanvis del seu centre. El coordinador del centre valorarà si la renúncia es
considera justificada o no. Les renúncies no justificades, així com l’incompliment dels requeriments exigits per
part de l’estudiant en qualsevol moment del procés, seran penalitzats de manera que les sol·licituds d’intercanvi
que pugui fer en un futur quedaran relegades a l’últim lloc de la llista de seleccionats.
Equiparació d’estudis:
Previ a la seva partida, l’estudiant haurà d’acordar amb els seus coordinadors d’intercanvi i de titulació,
l'equiparació dels estudis que farà a l'estranger, així com formalitzar la matrícula a la Gestió Acadèmica del seu
centre, tot indicant que serà estudiant del Programa Propi de Mobilitat.
Sobre la universitat d'acollida:
Les universitats que acullen estudiants en el marc del Programa Propi de la UAB, a més d'oferir la matriculació
gratuïta, es comprometen a facilitar la informació necessària sobre els cursos que se seguiran i els
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procediments d'inscripció. Podeu consultar la informació necessària a la seva web (indicada a la llista de
destinacions).
AJUTS ECONÒMICS
_____________________________________________________
En funció del pressupost per al curs 2011-12 es repartiran les beques disponibles entre els estudiants que hagin
obtingut una plaça en el marc del Programa Propi.
Els criteris que s’utilitzaran per atorgar aquests ajuts, a més de la nota resultant utilitzada per a la selecció serà
la importància estratègica per a la universitat.
En el cas de places de Màster, s’afavorirà les mobilitats dels Màsters de 120 crèdits i les estades semestrals, de
3 mesos o inferiors.
La UAB disposa d’una partida pressupostària pròpia per a beques, els imports de les quals dependran del
període que l’estudiant estigui a la universitat de destinació:
un semestre: 750 €
estades iguals o inferiors a 3 mesos: 100 €
La beca s'abonarà en tres terminis: el primer pagament correspondrà al 70% de l'ajut econòmic i s’abonarà un
cop l’estudiant hagi justificat l’arribada al centre de destinació. El segon pagament serà del 20% i es farà
efectiu uns mesos abans de la tornada de l’estudiant. El tercer pagament, del 10% restant, es farà a la tornada
de l’estudiant i un cop hagi presentat tota la documentació requerida. Tots aquells que, a data 30 de novembre
del curs següent al de l’estada, no hagin fet entrega de la documentació exigida, se’ls requerirà la devolució de
l’import que se’ls haguera abonat.

DESTINACIONS SEGON SEMESTRE 2011/12
___________________________________________________________
El llistat de destinacions del Programa Propi per a postgraus es publicarà al web de la UAB enllaç Mobilitat i
intercanvi.

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
_____________________________________________________
Per participar en el Programa Propi de la UAB, cal emplenar la sol·licitud electrònica que es troba a
http://sia.uab.es/
Els estudiants dels centres adscrits que no tinguin accés a aquesta pàgina hauran de contactar amb la Gestió
Acadèmica del seu centre.
Tots aquells estudiants que vulguin obtenir una valoració addicional per coneixement d’idiomes, caldrà que
presentin les certificacions justificatives qualificades d’acord amb el marc comú de referència europeu. En cas
de no tenir certificacions, o no estar qualificades en aquest marc de referència, els estudiants podran fer una
prova de nivell al Servei de Llengües de la UAB, el qual emetrà un certificat. Aquesta documentació s’haurà de
presentar a l’oficina d’intercanvis del seu centre dins del termini.
En el cas que la universitat ho requereixi, tal com passa a Estats Units o Austràlia, l’estudiant haurà de
presentar obligatòriament la documentació justificativa del nivell d’idioma exigit. Aquesta documentació s’haurà
d’entregar després de la selecció en els terminis i forma establerts.
Només es pot presentar una única sol·licitud per alumne per a aquest programa.
* Les vostres dades personals formaran part d’un fitxer de la UAB, amb la finalitat de gestionar els processos
d’adjudicació dels ajuts de mobilitat i intercanvi. La resolució de la convocatòria es farà pública a través
d’aquesta pàgina d’internet. Us recordem que, d'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de dades de
Caràcter Personal, teniu el dret de revocar, en qualsevol moment, el consentiment atorgat, així com exercir,
davant de la UAB, als drets d’accés, de rectificació, cancel·lació i d’oposició de les vostres dades.
TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:
Del 10 al 20 de novembre de 2011 (ambdós inclosos).
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INFORMACIÓ SELECCIONATS
_____________________________________________________
Tots els estudiants seleccionats seran convocats a una reunió on s’informarà de tot el procediment a seguir per
fer efectiu l’intercanvi, així com per resoldre dubtes que puguin sorgir. La data de la reunió es farà pública a la
pàgina web de la UAB.
L’estudiant haurà de tenir en compte que, dintre dels terminis previstos, haurà de formalitzar entre d’altres, les
següents gestions:
Acceptació / No acceptació de la plaça
Documents de sol·licitud a la universitat de destinació (amb la certificació d’idioma amb el nivell exigit)
Contractació d’una assegurança mèdica per l’estranger
Formalització del document de compromís
Tramitació del visat
TERCER.- Encarregar la vicerectora de Relacions Internacionals l'execució i el seguiment d’aquests acords.
QUART.- Comunicar els presents acords al vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius, garantint la seva difusió.

Acord 63/2011, de 9 de novembre, de la Comissió d’Estudis de Postgrau
Vista la proposta de la Vicerectora de Política Acadèmica de creació de nous títols de Màsters Universitaris que
han estat presentades pels centres corresponents.
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general.
Vist l’article 226 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat
amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011, sobre la creació
de títols d’estudis de màster universitari.
Vist l'article 14.3.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a
les competències de la Comissió d'Estudis de Postgrau, que estableix que li correspon informar les propostes
que haurà d'aprovar el Consell de Govern sobre creació d'ensenyaments i títols de postgrau.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Política Acadèmica, la
Comissió d'Estudis de Postgrau ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Informar favorablement la creació dels títols de màsters universitaris.
SEGON.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació
Acord 64/2011, de 9 de novembre, de la Comissió d’Estudis de Postgrau
Vistes les propostes de memòries de màsters universitaris presentades pels centres corresponents, i després de
revisada la documentació justificativa corresponent que acredita que les propostes reuneixen els requisits
exigits per a la seva aprovació.
Atesa la necessitat d’implementar les propostes que es presenten per tal de satisfer la demanda d’aquests
estudis.

.

Universitat Autònoma de Barcelona

- 84 -

www.uab.cat/seuelectronica

BOUAB Núm. 90

Novembre / 2011

Vist l'article 15 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments
universitaris oficials, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, que estableix les directrius per a
l’elaboració dels plans d’estudis conduents a l’obtenció del títol de Màster Universitari.
Vist l'article l’article 14.2.a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de
Govern de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 13 de juliol de 2011, pel
que fa a les competències de la Comissió d'Estudis de Postgrau, que estableix que li hi correspon aprovar els
plans d’estudis conduents a títols oficials i informar-ne al Consell Social.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Política Acadèmica, la
Comissió d'Estudis de Postgrau ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, les memòries dels màsters universitaris, condicionat a
l’aprovació del títols corresponents pels òrgans competents:
-

Màster Universitari en Mitjans, Comunicació i Cultura.
Màster Universitari en Política Social, Treball i Gènere.
Màster Universitari en Ciència Política / Political Science.
Màster Universitari en Bioinformàtica per a la genòmica i el Disseny de Fàrmacs / Bioinformàtics for
Genomics and Drug Design.
Màster Universitari en Electroquímica, Ciència i Tecnologia.

SEGON.- Encarregar la vicerectora de Política Acadèmica l'execució i el seguiment d’aquests acords.
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius.
Acord 65/2011, de 9 de novembre, de la Comissió d’Estudis de Postgrau
Vista la proposta de la vicerectora de Política Acadèmica de modificació de memòries de títols de màsters
universitaris 2011-2012 que han estat presentades pels centres corresponents.
Atesa la necessitat de modificar les memòries de títols de màsters que es presenten per tal d’adequar-les a les
necessitats actuals.
Vist l'article 28 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments
universitaris oficials, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, que regula la modificació dels plans
d’estudis conduents a l’obtenció de títols oficials ja verificats.
Vist l'article 14.2.a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a
les competències de la Comissió d'Estudis de Postgrau, que estableix que li correspon aprovar els plans
d’estudis de tots els estudis de postgrau conduents a títols oficials i a títols propis i informar-ne al Consell
Social.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Política Acadèmica, la
Comissió d'Estudis de Postgrau ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la modificació de les memòries dels títols de màsters
universitaris 2011-2012.
SEGON.- Encarregar la vicerectora de Política Acadèmica l'execució i el seguiment d’aquests acords.
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius.
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Acord 66/2011, de 9 de novembre, de la Comissió d’Estudis de Postgrau
Vista la proposta de la vicerectora de Política Acadèmica de modificació de denominació de màster universitari
presentada pel centre corresponent.
Atesa la necessitat de modificar la denominació de màster universitari que es presenta per tal d’adequar-la a
les necessitats actuals.
Vist l’article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica
4/2007, de 12 d’abril, així com la resta de normes d’aplicació general.
Vist el que disposa l’article 64.e i 175.1 dels Estatuts de la UAB sobre ensenyaments de doctorat i de postgrau.
Vist l’article 14.3.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, segons la redacció donar per acord del Consell de Govern en data 13 de juliol de 2011, pel que fa a
les competències de la Comissió d’Estudis de Postgrau, que estableix que li correspon informar les propostes
que haurà d’aprovar el Consell de Govern sobre el canvi de denominació de màsters universitaris.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Política Acadèmica, la
Comissió d’Estudis de Grau de la UAB ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Informar favorablement la modificació de la denominació de l’estudi de màster universitari.
SEGON.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació.
Acord 67/2011, de 9 de novembre, de la Comissió d’Estudis de Postgrau
Vistes les propostes de plans d’estudis de màsters i diplomes de postgrau propis presentades a l'Escola de
Postgrau, i després de revisada la documentació justificativa corresponent que acredita que les propostes
reuneixen els requisits exigits per a la seva aprovació.
Atesa la necessitat d’implementar les propostes que es presenten per tal de satisfer la demanda d’aquests
estudis.
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general.
Vist el què disposa l’article 230 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats
de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011,
sobre els plans d’estudis dels títols de màster.
Vist l’article 285.3 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de
conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011, sobre
els plans d’estudis de les diplomatures de postgrau.
Vist l'article 14.2.a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 13 de juliol de 2011, pel que fa a
les competències de la Comissió d'Estudis de Postgrau, que estableix que li correspon aprovar els plans
d’estudis de tots els estudis de postgrau (inclòs el doctorat) conduents a títols oficials i a títols propis i
informar-ne al Consell Social, així com les modificacions derivades de la seva aplicació.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Política Acadèmica, la
Comissió d'Estudis de Postgrau ha adoptat els següents
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ACORDS
PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, els plans d’estudis de màsters i diplomes de postgrau
propis següents, condicionat a l’aprovació dels títols corresponents pels òrgans competents.
SEGON.- Encarregar la delegada de la rectora per a la Formació Permanent l'execució i el seguiment d’aquests
acords.
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius.

Acord 68/2011, de 9 de novembre, de la Comissió d’Estudis de Postgrau
Vistes les diverses peticions de creació de nous títols de màsters i diplomes de postgrau propis que han estat
presentades a l'Escola de Postgrau, i després de revisada la documentació justificativa corresponent que
acredita que les propostes reuneixen els requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus de títols.
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general.
Vist el que disposa l'article 64.f i 171.1 dels Estatuts de la UAB sobre la creació de titulacions pròpies de la UAB.
Vist l'article 14.3.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 13 de juliol de 2011, pel que fa a
les competències de la Comissió d'Estudis de Postgrau, que estableix que li correspon informar les propostes
que haurà d'aprovar el Consell de Govern sobre creació d'ensenyaments i títols de postgrau.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Política Acadèmica, la
Comissió d'Estudis de Postgrau ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Informar favorablement la creació de nous títols de màster i diplomes de postgrau propis.
SEGON.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació.

Acord 69/2011, de 9 de novembre, de la Comissió d’Estudis de Postgrau
Vistes les propostes de creació de nous cursos d’especialització presentades a l'Escola de Postgrau, i després de
revisada la documentació justificativa corresponent que acredita que les propostes reuneixen els requisits
exigits per la UAB per a la seva aprovació.
Atesa la necessitat d’implementar les propostes que es presenten per tal de satisfer la demanda d’aquests
estudis.
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general.
Vist l’article 305 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat
amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011 i modificada en
data 13 de juliol de 2011, sobre les propostes de cursos d’especialització.
Vist l’acord de la Comissió d’Estudis de Postgrau de data 10 de novembre de 2009, pel qual es delega la
resolució d’assumptes derivats d’estudis de doctorat i de formació permanent en el delegat de la rectora
competent per raó de la matèria, entre els quals es troba, l’aprovació de cursos de formació continuada.
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Vist l'article 14 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 13 de juliol de 2011, pel que fa a les
competències de la Comissió d'Estudis de Postgrau.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Política Acadèmica, la
Comissió d'Estudis de Postgrau ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Donar-se per assabentat de l’aprovació dels cursos d’especialització, que tot seguit es transcriu:

SEGON.- Encarregar la delegada de la rectora per a la Formació Permanent el seguiment de l’acord primer.
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius.

Acord 70/2011, de 9 de novembre, de la Comissió d’Estudis de Postgrau
Vistes les propostes d’atorgament de premis extraordinaris de doctorat presentades pels centres corresponents.
Vist l'article 277 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat
amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011, segons el qual, es
poden concedir cada curs acadèmic premis extraordinaris de doctorat en funció de la vàlua científica de les tesis
defensades.
Vist l'article 14.2.b de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a
les competències de la Comissió d'Estudis de Postgrau, que estableix que li correspon aprovar la concessió dels
premis extraordinaris d’estudis de postgrau.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Política Acadèmica, la
Comissió d'Estudis de Postgrau ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Atorgar, per delegació del Consell de Govern, els premis extraordinaris de Doctorat, als següents:
Carlos Esteban Gracia
María Isabel García Domingo
Jaroslaw Jerzy Hernecki
Gemma Pidemunt Moli
José Troya Díaz
Julieta Pereda
Roque Dario Rodríguez Aseretto
SEGON.- Encarregar el delegat de la rectora per al Doctorat l'execució i el seguiment d’aquests acords.
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius.
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Acord 71/2011, de 29 de novembre, de la Comissió d’Estudis de Postgrau (conjunta)
Vista la proposta de la Vicerectora de Política Acadèmica de creació de nous títols de Màsters Universitaris que
han estat presentades pels centres corresponents.
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general.
Vist l’article 226 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat
amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011, sobre la creació
de títols d’estudis de màster universitari.
Vist l'article 14.3.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a
les competències de la Comissió d'Estudis de Postgrau, que estableix que li correspon informar les propostes
que haurà d'aprovar el Consell de Govern sobre creació d'ensenyaments i títols de postgrau.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Política Acadèmica, la
Comissió d'Estudis de Postgrau ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Informar favorablement la creació dels títols de màsters universitaris.
SEGON.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació

Acord 72/2011, de 29 de novembre, de la Comissió d’Estudis de Postgrau (conjunta)
Vistes les propostes de memòries de màsters universitaris presentades pels centres corresponents, i després de
revisada la documentació justificativa corresponent que acredita que les propostes reuneixen els requisits
exigits per a la seva aprovació.
Atesa la necessitat d’implementar les propostes que es presenten per tal de satisfer la demanda d’aquests
estudis.
Vist l'article 15 i l’article 28 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels
ensenyaments universitaris oficials, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, que regulen l’elaboració
i dels plans d’estudis conduents a l’obtenció del títol de Màster Universitari i la modificació dels plans d’estudis
conduents a l’obtenció de títols oficials ja verificats, respectivament.
Vist l'article l’article 14.2.a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de
Govern de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 13 de juliol de 2011, pel
que fa a les competències de la Comissió d'Estudis de Postgrau, que estableix que li hi correspon aprovar els
plans d’estudis conduents a títols oficials i informar-ne al Consell Social, així com les modificacions derivades de
la seva aplicació.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Política Acadèmica, la
Comissió d'Estudis de Postgrau ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, les memòries dels màsters universitaris, condicionat a
l’aprovació del títols corresponents pels òrgans competents:
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- Màster Universitari en Continguts en Comunicació Audiovisual i Publicitat.
- Màster Universitari en Cronicitat i Dependència.
- Màster Universitari Erasmus Mundus en Estudis Ambientas – Ciutats i Sostenibilitat / Erasmus Mundus in
Enviromanental Studies – Cities and Sustainability.
Segon.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la modificació de la memòria del títol de màster
universitari en Ciència Política / Political Science.
Tercer.- Corregir els errors advertits en la memòria del Màster Interuniversitari en Electroquímica, Ciència i
Tecnologia, aprovada per la Comissió d’Estudis de Postgrau en data 9 de novembre de 2011.
Quart.- Encarregar la vicerectora de Política Acadèmica l'execució i el seguiment d’aquests acords.
Cinquè.- Comunicar els presents acords al vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les
mesures necessàries per a fer-los efectius.

I.4.4. Comissió d’Investigació
[tornar a l’índex]

Acord 34/2011, 29 de novembre, de la Comissió d’Investigació
Vista la Resolució ECO/2060/2011, d’1 d’agost, per la qual s’aproven les bases reguladores i s’obre la
convocatòria d’ajuts destinats a universitats, centres de recerca i fundacions hospitalàries per contractar
personal investigador novell per a l’any 2012 (FI-DGR)
Vistos els criteris de priorització aprovats per la Comissió d’Investigació de 13 de setembre de 2011
Vist l’article 9.2 de la convocatòria per la qual s’estableix que la instrucció d’aquests ajuts serà realitzada per
l’Àrea de Gestió de la recerca i que l’òrgan competent per a dictar la resolució de la concessió serà la Comissió
d’Investigació de la UAB, i serà autoritzada mitjançant resolució del vicerector competent en matèria de
recerca.
Vist l'article 16.1.a) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 13 de juliol de 2011, pel que fa a
les competències de la Comissió d’Investigació, que estableix que li correspon aprovar i resoldre les
convocatòries d’ajuts de recerca.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector d’Investigació, la Comissió
d’Investigació de la UAB, ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la proposta de priorització de les sol·licituds de beques FI-DGR per al 2012, que tot seguit es
transcriu:
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SEGON.- Comunicar els presents acords al vicerector d’Investigació i elevar les actuacions a aquest perquè
emeti la corresponent resolució i la notifiqui als interessats i òrgans escaients.
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent d’investigació, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.
Acord 35/2011, 29 de novembre, de la Comissió d’Investigació
Vista la convocatòria d’ajuts a la publicació de revistes periòdiques de recerca (REV2011) aprovada per la
Comissió d’Investigació de 8 de juliol de 2011.
Vist l’article 8 de la convocatòria per la qual s’estableix que la instrucció d’aquests ajuts serà realitzada per
l’Àrea de Gestió de la recerca i que l’òrgan competent per a dictar la resolució de la concessió serà la Comissió
d’Investigació de la UAB, i serà autoritzada mitjançant resolució del vicerector competent en matèria de
recerca.
Vist l'article 16.1.a) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 13 de juliol de 2011, pel que fa a
les competències de la Comissió d’Investigació, que estableix que li correspon aprovar i resoldre les
convocatòries d’ajuts de recerca.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector d’Investigació, la Comissió
d’Investigació de la UAB, ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la proposta de resolució de la de la Convocatòria d’Ajuts per a la Publicació de Revistes
Periòdiques de Recerca (REV2011) que tot seguit es transcriu:
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SEGON.- Comunicar el present acord al vicerector d’Investigació i elevar les actuacions a aquest perquè emeti
la corresponent resolució i la notifiqui als interessats i òrgans escaients.
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent d’investigació, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.

Acord 36/2011, 29 de novembre, de la Comissió d’Investigació
Vista la convocatòria d’Estades de Curta durada fora de Catalunya per a l’any 2011 pels becaris de les
convocatòries PIF UAB aprovada per la Comissió d’Investigació de 8 de juliol de 2011.
Vist l’article 9 de la convocatòria per la qual s’estableix que la instrucció d’aquests ajuts serà realitzada per
l’Àrea de Gestió de la recerca i que l’òrgan competent per a dictar la resolució de la concessió serà la Comissió
d’Investigació de la UAB, i serà autoritzada mitjançant resolució del vicerector competent en matèria de
recerca.
Vist l'article 16.1.a) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 13 de juliol de 2011, pel que fa a
les competències de la Comissió d’Investigació, que estableix que li correspon aprovar i resoldre les
convocatòries d’ajuts de recerca
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector d’Investigació, la Comissió
d’Investigació de la UAB, ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la proposta de resolució de la convocatòria d’Estades de Curta durada fora de Catalunya per
a l’any 2011 pels becaris de les convocatòries PIF UAB que tot seguit es transcriu:
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SEGON.- Comunicar el present acord al vicerector d’Investigació i elevar les actuacions a aquest perquè emeti
la corresponent resolució i la notifiqui als interessats i òrgans escaients.
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent d’investigació, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.

Acord 37/2011, 29 de novembre, de la Comissió d’Investigació
Vista la proposta de la adjunta al vicerector d’investigació i al de projectes estratègics per la formalització dels
tràmits per aprovar els Reglament de l’Institut d’Estudis Medievals i de l’Institut Interuniversitari d’Estudis de
Dones i Gènere.
Vista la documentació presentada per l’Institut d’Estudis Medievals i per l’Institut Interuniversitari d’Estudis de
Dones i Gènere.
Vist l’article 19 del Reglament marc dels instituts universitaris d’investigació i centres de recerca propis aprovat
per acord del Consell de Govern, aprovat per acord del Consell de Govern de data 29 de gener de 2004,
modificat pels acords de 29 d’abril de 2004 i 2 d’octubre de 2008 estableix que les modificacions dels
reglaments les ha d’autoritzar el Consell de Govern.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector d’Investigació, la Comissió
d’Investigació de la UAB, ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.-

.
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-

Institut d’Estudis Medievals

-

Institut Interuniversitari d’Estudis de Dones i Gènere

Es faculta al president a proposar una nova redacció a l’article 16.f) dels Estatuts de l’Institut Interuniversitari
d’Estudis de Dones i Gènere si ho considera tècnicament oportú, d’acord amb el criteri del gabinet jurídic.
SEGON.- Elevar aquest acord al Consell de Govern per tal que exerceixi les seves competències.
TERCER.- Encarregar al vicerector d’Investigació l'execució i el seguiment d’aquests acords.
QUART.- Comunicar els presents acords al vicegerent d’investigació, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.
Acord 38/2011, 29 de novembre, de la Comissió d’Investigació
Vista la proposta del vicerector d’Investigació de data 9 de maig de 2011 per la qual es proposa la modificació
de grups de recerca propis i de CERS/Instituts.
Vist l’article 23.2 del text refós de la normativa en matèria d’investigació de la UAB, aprovat per acord del
Consell de Govern de data 2 de març segons els quals, l’adscripció de personal acadèmic d’un departament de
la UAB a una estructura de recerca haurà de ser informada favorablement per la Comissió d’Investigació de la
UAB, i serà autoritzada mitjançant resolució del vicerector competent en matèria de recerca.
Vist l'article 16.2.a) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 13 de juliol de 2011, pel que fa a
les competències de la Comissió d’Investigació, que estableix que li correspon aprovar la creació de grups de
recerca.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector d’Investigació, la Comissió
d’Investigació de la UAB, ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Informar favorablement les modificacions dels grups de recerca propis i de CERS/Instituts que tot
seguit es transcriu:
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SEGON.- Comunicar els presents acords al vicerector d’Investigació i elevar les actuacions a aquest perquè
emeti la corresponent resolució i la notifiqui als interessats i òrgans escaients.
Acord 39/2011, 29 de novembre, de la Comissió d’Investigació
La Comissió d’Investigació de la UAB, ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Informar favorablement del nomenament com a Director substitut del l’Institut de Dret i Tecnologies
al Dr. Antoni Roig Batalla perquè pugui desenvolupar les tasques de director en el temps en que la seva
directora, la Dra. Marta Poblet Balcell, estigui gaudint d’un permís de sabàtic a la Universitat de Vitòria (1 de
gener de 2012 a 31 de desembre de 2012).
SEGON.- Comunicar el present acord al vicerector d’Investigacio i a la rectora i elevar les actuacions a aquesta
perquè emeti la corresponent resolució i notifiqui als interessats i òrgans escaients.

I.4.5. Comissió de Personal Acadèmic
Acord 30/2011, de 24 de novembre, de la Comissió de Personal Acadèmic

[tornar a l’índex]

Vist l’article 156 del text refós del Reglament del personal acadèmic de la Universitat Autònoma de Barcelona,
aprovat pel Consell de Govern el 17 de novembre de 2010, que preveu que en les places que comportin
tasques docents, caldrà seguir els criteris, el procediment i els terminis d’acreditació dels coneixements de la
llengua catalana establerts al Decret 128/2010, de 14 de setembre, de la Generalitat de Catalunya, sobre
l’acreditació del coneixement lingüístic del professorat de les universitats del sistema universitari de Catalunya i
la normativa e la UAB que ho desenvolupi, desenvolupat en la disposició addicional quinzena del mateix
Reglament.
Vist que aquell precepte de la normativa universitària es troba encara pendent de desenvolupar i que el Decret
128/2010, de 14 de setembre, de la Generalitat de Catalunya, publicat al DOGC el 16 de setembre de 2010,
sobre l’acreditació del coneixement lingüístic del professorat de les universitats catalanes estableix que “Les
universitats han d’aprovar la normativa interna a què fa esment aquest Decret en el termini màxim de sis
mesos a comptar de la seva entrada en vigor”.
Atès que, en aquest desenvolupament normatiu intern per tal d’adequar-se al Decret la UAB cal que doni
resposta a les següents prescripcions contingudes al Decret:
-les universitats, d'acord amb la seva normativa interna, poden eximir el professorat de l'acreditació del
requisit del coneixement del català en funció de la temporalitat o de les específiques característiques de
les tasques acadèmiques vinculades només a la recerca o a la docència en terceres llengües.
-Les universitats poden contemplar la possibilitat de que en els casos que així ho justifiquin, es pugui
requerir al professorat permanent l'acreditació del coneixement del català amb posterioritat als
processos d'accés i selecció, per potenciar i afavorir la captació de talent.
-Les universitats en la seva normativa interna han d'establir els procediments perquè el coneixement
del català sigui efectivament acreditat en un moment posterior i ha nde garantir els drets lingüístics
dels i les estudiants.
Vist que aquesta proposta de disposició es d’interès de la comunitat universitària i que pot incidir en les
competències de diverses comissions delegades de Consell de Govern, i, en aquest sentit,
Vist l’acord de la Comissió de Política Lingüística de data 3 de maig de 2011, pel qual es va acordar restar
assabentats dels criteris actuals d’aplicació a la UAB sobre l’acreditació del coneixement lingüístic del
professorat de les universitats catalanes, i es va aprovar la proposta que permetria al professorat obtenir el
certificat de coneixement lingüístic suficient per a la tasca docent que preveu l’article 5 d) del Decret 128/2010,
de 14 de setembre.

.

Universitat Autònoma de Barcelona

- 103 -

www.uab.cat/seuelectronica

BOUAB Núm. 90

Novembre / 2011

Atès que en data 15 de juliol de 2011 ja es va presentar a consideració dels membres de la Comissió de
Personal Acadèmic els trets bàsics d’aquesta futura normativa d’acreditació lingüística del professorat de la
UAB.
En aquesta sessió de la Comissió de Personal Acadèmic es torna a presentar la proposta normativa amb
l’objectiu que, si obté un informe favorable, pugui prosseguir la seva tramitació dins la Comissió de Política
Lingüística i posteriorment en el Consell de Govern de la nostra Universitat.
Vist l’article 18.4 c de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de
la UAB, en la redacció donada per acord del Consell de Govern de 13 de juliol de 2011, pel que fa a les
competències de la Comissió de Personal Acadèmic, que estableix que li correspon informar les propostes que
haurà d’aprovar el Consell de Govern sobre disposicions normatives en matèria de personal acadèmic.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la secretaria general i del vicerector de
Personal Acadèmic, la Comissió de Personal Acadèmic de la UAB, ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Informar favorablement la modificació del Reglament de Personal Acadèmic aprovat pel Consell de
Govern el 17 de novembre de 2010, modificat en dates 26 de gener de 2011 i 13 de juliol de 2011, pel que fa a
l’acreditació del coneixement lingüístic del professorat de les universitats del sistema universitari de Catalunya.
SEGON.- Informar favorablement la derogació de la Disposició Addicional quinzena del Reglament de Personal
Acadèmic.
TERCER.- Elevar aquests acords al Consell de Govern per a la seva aprovació, si escau.
QUART.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d’aquest acord.

Acord 31/2011, de 24 de novembre, de la Comissió de Personal Acadèmic
Vistos el Decret 237/2003, de 8 d’octubre pel qual s’aproven els Estatuts de la Universitat Autònoma de
Barcelona i el text refós del Reglament de Personal Acadèmic de la Universitat Autònoma de Barcelona, aprovat
pel consell de Govern de 17 de novembre de 2010 i modificat per Acord de Consell de Govern de 26 de gener
de 2011 i per l’Acord del Consell de Govern de 13 de juliol de 2011 en els quals son establertes per a diferents
convocatòries i activitats docents (sabàtics, permisos, càrrecs, etc...) que la Universitat Autònoma de
Barcelona, en el marc de les seves disponibilitats pressupostàries, garantirà les compensacions per
substitucions.
D’acord amb el règim jurídic regulador del número d’hores extraordinàries màxim a realitzar en un any, i atesa
la situació econòmico-pressupostària de la nostra Universitat, el vicerector exposarà a la Comissió quina és la
proposta per al curs 2011-2012.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, la Comissió de Personal Acadèmic de la UAB, ha adoptat
el següent
ACORD
PRIMER.- Donar-se per assabentat de la proposta presentada pel vicerector pel curs 2011-2012.
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Acord 32/2011, de 24 de novembre, de la Comissió de Personal Acadèmic
La Comissió de Personal Acadèmic ha adoptat el següent
ACORD
PRIMER.- Per delegació del Consell de Govern, es nomena professora emèrita a la doctora Rosa Maria Solé
Planas.
Acord 33/2011, de 24 de novembre, de la Comissió de Personal Acadèmic
La Comissió de Personal Acadèmic ha adoptat el següent
ACORD
PRIMER.- Informar desfavorablement el recurs d’alçada presentat per un professor contra la comunicació de no
admetre a tràmit la Sol·licitud i informe de l’Activitat Docent i no optar a la Convocatòria d’Avaluació de
l’Activitat Docent del Professorat Funcionari i Contractat de la UAB per trams meritats fins el 31 de desembre de
2010.

I.4.6. Comissió de Política Lingüística
[tornar a l’índex]

Acord 5/2011, de 29 de novembre, de la Comissió de Política Lingüística
En la sessió de la Comissió de Política Lingüística del 03.05.11 com a part del procés de desplegament a la UAB
del Decret 128/2010, de 14 de setembre, de la Generalitat de Catalunya, sobre l’acreditació del coneixement
lingüístic del professorat de les universitats catalanes, es va aprovar:
ACORDS
Primer. Estar assabentada dels criteris actuals aplicables a la UAB sobre l’acreditació del
coneixement lingüístic del professorat de les universitats catalanes.
Segon. Aprovar la proposta addicional que permetria al professorat obtenir el certificat de
coneixement lingüístic suficient per a la tasca docent que preveu l’article 5d del Decret 128/2010,
de 14 de setembre.
Com a continuació del procés de desplegament del Decret 128/2010, a la Comissió de Personal Acadèmic del
24.11.11 s’ha presentat una proposta de modificació del Reglament de personal acadèmic sobre l’acreditació
lingüística del personal acadèmic de la UAB, així com la derogació de la Disposició Addicional quinzena d’aquest
Reglament, el contingut de les quals coincideix amb les decisions adoptades per la Comissió de Política
Lingüística.
A la sessió de la Comissió de Política Lingüística del 29.11.11 es va informar de la proposta presentada a la
Comissió de Personal Acadèmic del 24.11.11 i dels acords presos per aquesta Comissió en relació amb aquest
punt.
Per tot això, vista la conformitat del Gabinet Jurídic, la Comissió de Política Lingüística de la UAB ha adoptat el
següent
ACORD
Estar assabentats dels acords presos per la Comissió de Personal Acadèmic del 24.11.11 en relació amb
l’acreditació lingüística del professorat i, consegüentment, de la proposta de modificació del Reglament de
personal acadèmic, que serà elevada, per a la seva aprovació, al Consell de Govern de la UAB.
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Acord 6/2011, de 29 de novembre, de la Comissió de Política Lingüística
Durant l’any 2011, la UAB ha publicat les convocatòries d’ajuts següents, la resolució de les quals correspon a
la Comissió de Política Lingüística:
1. Convocatòria d'ajuts per a la millora de la docència en anglès, dins el Programa de foment de la docència en
Anglès
2. Convocatòria d'ajuts UAB per a la correcció de materials docents en anglès, dins el Programa de foment de la
docència en anglès
3. Convocatòria d'ajuts al personal acadèmic de la UAB per a l'aprenentatge d'idiomes
A la sessió de la Comissió de Política Lingüística del 29.11.11 es va informar de les sol·licituds presentades a
aquestes convocatòries i es va presentar una proposta de resolució per a cada convocatòria.
Per tot això, vista la conformitat del Gabinet Jurídic, la Comissió de Política Lingüística de la UAB ha adoptat el
següent
ACORD
Aprovar les propostes de resolució presentades per a la convocatòria d'ajuts per a la millora de la docència en
anglès, la convocatòria d'ajuts UAB per a la correcció de materials docents en anglès i la convocatòria d'ajuts al
personal acadèmic de la UAB per a l'aprenentatge d'idiomes, que seguidament es transcriu:
Ajuts per al personal acadèmic per a l'aprenentatge d'idiomes
Convocatòria per acord de la Comissió de Política Lingüística de 3 de maig de 2011
Resolució per Acord de la Comissió de Política Lingüística de 29 de novembre de 2011
DNI sol·licitant
39269044 V

Concessió
347,78 €

47717102 Z

212,50 €

39125056 D
79325750 S

347,78 €
381,08 €

16510806 A

228,00 €

36915268
04206964 B

91,83 €
347,78 €

38498382 Q

255,00 €

37283500

91,83 €

21787013 X
40253247 G

381,08 €
347,78 €

46337629

188,50 €

43516332 X
38130179 C
X6977954F

189,70 €
347,78 €
347,78 €

39331377C
37331469
35018571
35018571
18981223
46872752

.

91,18 €

P
J
J
J
V

347,78
119,08
86,62
366,08
164,74

€
€
€
€
€

35114160 Z

141,58 €

43412721 Z
53073201 B

381,08 €
347,78 €
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Ajuts per a la correcció de materials docents
Convocatòria per acord de la Comissió de Política Lingüística de 3 de maig de 2011
Resolució per Acord de la Comissió de Política Lingüística de 29 de novembre de 2011
Convocatòria
Juliol 2011
Juliol 2011
Juliol 2011
Juliol 2011

DNI sol·licitant
77740096G
X3725101K
39140364 E
39358192V

Concessió
500,00 €
186,00 €
310,00 €
500,00 €

Ajuts per a la millora de la docència en anglès per a l’any 2011
Convocatòria per acord de la Comissió de Política Lingüística de 3 de maig de 2011.
Resolució per Acord de la Comissió de Política Lingüística de 29 de novembre de 2011.
DNI Sol·licitant

Concessió

39140364 E

462,58 €

39011357 E

429,36 €

43410659 E

379,39 €

DNI Sol·licitant

Resolució

47168944 S

Denegada

45986784D

Denegada

No compleixen les bases de la convocatòria
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II. Circulars, instruccions
i altres resolucions d’àmbit general
II.1. Instruccions
[tornar a l’índex]

Instrucció 3/2011 del gerent, de 4 de novembre, sobre el procediment per a la provisió de llocs de treball
mitjançant comissions de serveis, que tot seguit es transcriu:

.
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Instrucció 4/2011 del gerent, de 23 de novembre, per a la modificació dels serveis mínims del període de
Nadal 2011-2012, que tot seguit es transcriu:
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III. Convenis
institucionals

II.1. Marc de col·laboració
[tornar a l’índex]

Conveni de 25 d’octubre de 2011, entre la UAB, el Parlament de Catalunya i les Universitats del Sistema
Universitari de Catalunya (UB, UAB, UPC, UPF, Ramón Llull, UdL, UdG, Rovira i Virgili, UOC, UdVic, UIC, Abat
Oliba) per la contribució al progrés de la ciència, de la tecnologia, de les humanitats i de les arts, la difusió de la
cultura i el desenvolupament de la societat.
Conveni de 21 de desembre de 2011, entre la UAB, l’Alianza 4 Universidades (España) i la Fundación
Universidad de Brasilia per establir el marc de les activitats precises per a la col·laboració entre les entitats.

II.2. Específics
[tornar a l’índex]

Conveni d’1 de desembre de 2009, entre la UAB i la Diputació de Barcelona per tal d’establir
l’assessorament tècnic per a la revisió del projecte educatiu de l'Escola Bressol Municipal "El Coral"(Castellar del
Vallès).
Conveni de 22 de gener de 2010, entre la UAB i la Diputació de Barcelona per tal d’establir l’assessorament
tècnic per a la revisió del projecte estratègic Xarxa Municipal de centres integrats, Castelldefels.
Conveni de 22 de gener de 2010, entre la UAB i la Diputació de Barcelona pel qual es fa l’encàrrec
professional per a l'elaboració d'un projecte pedagògic global de les Escoles Bressol Municipals del municipi de
Granolllers.
Conveni d’1 de desembre de 2010, entre la UAB i la Fundació Privada Institut Català de Nanotecnologia
(ICN) per tal d’establir la liquidació de les obres i dels costos del conveni signat entre la UAB i l'ICN el 12 de
desembre de 2006 (adequació de 2 espais al cos central de l'Escola d'Enginyeria).
Conveni de 29 de desembre de 2010, entre la UAB i l’ Agencia del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC) per a la creació del consorci per al disseny, construcció, equipament i explotació del Centre
de Biotecnologia Animal i Teràpia Gènica-Plataforma Fenotipal Metabòlica (CBATEG-MOUSE CLINIC).
Conveni d’1 de gener de 2011, entre la UAB i la Fundació Parc de Recerca UAB (PRUAB) per per al foment de
la transferència de coneixement.
Conveni d’1 de gener de 2011, entre la UAB i la Fundació Parc de Recerca UAB (PRUAB) per a la contribució
de la UAB al PRUAB per al desenvolupament i bon funcionament de les activitats estipulades en els seus estatus
fundacionals.
Conveni d’1 de gener de 2011, entre la UAB i la Fundació Parc de Recerca UAB (PRUAB) per a la cessió
d'espais a l'edifici Eureka.
Conveni de 12 d’abril de 2011, entre la UAB, la Casa de les Llengües, la Universitat de Barcelona(UB), la
Universidad de Cádiz i l’Obervatori Linguamón de la llengua Amaziga per a la modificació i pròrroga del Conveni
Marc de col·laboració per a la creació de l'Observatori Linguamón de la Llengua amaziga.
Addenda de 12 d’abril de 2011, al conveni entre la UAB, la Casa de les Llengües, la Universitat de
Barcelona(UB), la Universidad de Cádiz i l’Obervatori Linguamón de la llengua Amaziga per col·laborar en el
funcionament de l'Observatori Linguamón de la Llengua Amaziga.
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Conveni d’1 de juliol de 2011, entre la UAB i l’Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC) per a la finalització de les obres de construcció de l’Edifici “Mòdul Parc de Recerca C” i
explotació posterior del mateix.
Conveni d’11 de juliol de 2011, entre la UAB, la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), la Universidad de
Santiago de Compostela (USC), la Universidad Complutense de Madrid (UCM), la Universidad de Valencia (UV),
la Universidad del Pais Vasco (UPV), la Universidad de Cantabria (UC), la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo (UIMP) i la Universidad de Zaragoza (UNIZAR) per establir la pròroga de la vigència del conveni de
02/07/2007 per col·laborar en l'organització del Màster en Història Contemporània (Máster en Historia
Contemporánea) i, en el seu cas, doctorat (s'adapta a la normativa per tal d'incorporar estudis de grau).
Conveni de 15 de juliol de 2011, entre la UAB i la Technische Universität Hamburg-Harburg per a
l’establiment de Joint European Master in Environmental Studies (JEMES) - Beques 2012-2013.
Addenda de 31 de juliol de 2011, entre la UAB i EUVITRO - LUARMIA, S.L. (Clínica Eugin) per a la creació de
la "Càtedra de Recerca Eugin".
Conveni de 26 de setembre de 2011, entre la UAB i el Col·legi Àgora de Sant Cugat del Vallès per tal que
que els estudiants i professors de batxillerat internacional puguin accedir a algunes prestacions que ofereix el
Servei de Biblioteques de la UAB.
Addenda de 28 de setembre de 2011, entre la UAB i els Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC)
per elaborar el pla d'actuacions per al 2011.
Conveni d’1 d’octubre de 2011, entre la UAB i el Centre Tecnològic Leitat per establir la col·laboració d'un
estudiant de doctorat en les dependències de Leitat.
Conveni de 6 d’octubre de 2011, entre la UAB, el Departament d'Economia i Coneixement, el Departament
de Cultura i les Universitats que formen part de la Comissió Interuniversitària de Formació en Llengua Catalana
(CIFOLC) per tal de consolidar l'estructura, garantir l'estabilitat i potenciar les activitats de la CIFOLC (basades
en els paràmetres del Marc Europeu d'aprenentatge de llengües).
Conveni de 6 d’octubre de 2011, entre la UAB i el Consorci Markets, Organizations and Votes in Economics
(MOVE) per establir el marc de col·laboració pel que fa a la incorporació de personal del consorci a la docència
assignada al Departament d'Economia i d'Història Econòmica.
Conveni de 6 d’octubre de 2011, entre la UAB i l’ Institució de les Lletres Catalanes (ILC) per establir el
finançament per a cobrir les despeses del treball de fitxatge de premsa, revistes i monografies que porta a
terme el programa TRACES – 2011.
Conveni de 18 de novembre de 2011, entre la UAB i l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de
Catalunya (AQU) per al desenvolupament d’una eina de consulta d’indicadors de qualitat de les universitats.
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IV. Estructures bàsiques
i participació en altres centres

IV.1. Departaments
[tornar a l’índex]

S’aprova el canvi de nom del Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat I que passa a
denominar-se Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat (Codificació BADUS: 484), segons
l’acord 95/2011, de 23 de novembre, del Consell de Govern.
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V. Nomenaments
i cessaments

V.1. Equip de govern i equip de suport
[tornar a l’índex]

V.1.1. Cessaments
Resolució de la rectora, de 24 de novembre de 2011, per la qual el senyor Francisco Lloret Maya cessa
com a adjunt al vicerector de Personal Acadèmic.

V.2. Facultats i Escoles
[tornar a l’índex]

V.2.1. Nomenaments
Resolució de la rectora, de 29 de novembre de 2011, per la qual nomena el senyor Antoni Simón Tarrés
coordinador del Màster d’Història de Catalunya de la Facultat de Filosofia i Lletres.
Resolució de la rectora, de 30 de novembre de 2011, per la qual nomena la senyora Magda Solà Tey
coordinadora d’Estudis de la Llicenciatura i del Grau en ADE + Dret de la Facultat d‘Economia i Empresa.
Resolució de la rectora, de 30 de novembre de 2011, per la qual nomena el senyor Josep Antoni Biosca
Vaqué coordinador de l’Aula d’Informàtica i del Servei d’Informàtica Distribuïda de les Facultats de Ciències i de
Biociències.

V.2.2. Cessaments
Resolució de la rectora, de 30 de novembre de 2011, per la qual la senyora Soledad Moya Gutiérrez cessa
com a coordinadora d’Estudis de la Llicenciatura d’ADE + Dret i del Grau en ADE + Dret de la Facultat
d’Economia i Empresa.
Resolució de la rectora, de 30 de novembre de 2011, per la qual el senyor Àlvar Sánchez Moreno cessa
com a coordinador de l’Aula d’Informàtica i del Servei d’Informàtica Distribuïda de les Facultats de Ciències i de
Biociències.

V.3. Departaments
[tornar a l’índex]

V.3.1. Nomenaments
Resolució de la rectora, de 2 de novembre de 2011, per la qual nomena el senyor Miguel Molist Montaña
coordinador d’Estudis de Doctorat del Departament de Prehistòria.
Resolució de la rectora, de 2 de novembre de 2011, per la qual nomena el senyor Albert Fernández Teruel
secretari del Departament de Psiquiatria i de Medicina Legal.
Resolució de la rectora, de 3 de novembre de 2011, per la qual nomena el senyor Rafael Micó Pérez
director del Servei d’Anàlisis Arqueològiques del Departament de Prehistòria.
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Resolució de la rectora, de 3 de novembre de 2011, per la qual nomena la senyora Eugènia Estop Graells
coordinadora de Tercer Cicle i coordinadora d’Estudis de Doctorat del Departament de Geologia.
Resolució de la rectora, de 3 de novembre de 2011, per la qual nomena el senyor Santiago Maspoch
Andrés coordinador de la Unitat de Química Analítica del Departament de Química.
Resolució de la rectora, de 3 de novembre de 2011, per la qual nomena la senyora Rafaela Cuenca Valera
secretària del Departament de Medicina i Cirurgia Animals.
Resolució de la rectora, de 9 de novembre de 2011, per la qual nomena el senyor Ricard Ripoll Villanueva
secretari del Departament de Filologia Francesa i Romànica.
Resolució de la rectora, de 29 de novembre de 2011, per la qual nomena el senyor Porfidio Hernández
Budé coordinador de Tercer Cicle del Departament d’Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius.
Resolució de la rectora, de 30 de novembre de 2011, per la qual nomena el senyor Joaquín Ferret Jacas
director del Departament de Dret Públic i Ciències Historicojurídiques.

V.3.2. Cessaments
Resolució de la rectora, de 2 de novembre de 2011, per la qual el senyor Francisco Javier Clop Garcia
cessa com a coordinador de Tercer Cicle del Departament de Prehistòria.
Resolució de la rectora, de 3 de novembre de 2011, per la qual el senyor Francisco José Martínez
Fernández cessa com a coordinador de Tercer Cicle i coordinador d’Estudis de Doctorat del Departament de
Geologia.
Resolució de la rectora, de 3 de novembre de 2011, per la qual la senyora Rosa Maria Rabanal Prados
cessa com a secretària del Departament de Medicina i Cirurgia Animals.
Resolució de la rectora, de 3 de novembre de 2011, per la qual el senyor Jordi Coello Bonilla cessa com a
coordinador de la Unitat de Química Analítica del Departament de Química.
Resolució de la rectora, de 9 de novembre de 2011, per la qual el senyor Eduard Vilella Morató cessa com
a secretari del Departament de Filologia Francesa i Romànica.
Resolució de la rectora de 29 de novembre de 2011, per la qual la senyora Dolores Isabel Rexachs del
Rosario cessa com a coordinadora de Tercer Cicle del Departament d’Arquitectura de Computadors i Sistemes
Operatius.
Resolució de la rectora, de 30 de novembre de 2011, per la qual el senyor Francisco Pérez Amorós cessa
com a director del Departament de Dret Públic i Ciències Historicojurídiques.

V.4. Instituts universitaris
[tornar a l’índex]

V.4.1. Nomenaments
Resolució de la rectora, de 30 de novembre de 2011, per la qual nomena el senyor Antoni Roig Batalla
director substitut de l’Institut de Dret i Tecnologies.

V.5. Representació en altres institucions
[tornar a l’índex]

V.5.1. Nomenaments
Resolució de la rectora, de 11 de novembre de 2011, per la qual nomena la senyora Judith Panadés Martí
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al Consell de Ciutat de l’Ajuntament de Sabadell.
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Resolució de la rectora, de 30 de novembre de 2011, per la qual delega en el senyor Antoni Bulbena
Vilarrasa el càrrec de membre de la Comissió Mixta de la Càtedra Fundación Affinity, Animales y Sociedad.

V.5.2. Cessaments
Resolució de la rectora, de 10 de novembre de 2011, per la qual el senyor Frances Gòdia Casablancas
cessa com a representant de la Universitat Autònoma de Barcelona en el Consell de Ciutat de l’Ajuntament de
Sabadell.
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VI. Convocatòries
i resolucions de places

VI.1. Personal d’administració i serveis
[tornar a l’índex]

VI.1.1. Convocatòries
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 17 de novembre de 2011, per
la qual convoca concurs específic per a la provisió de 5 places de l’escala d’ajudants d’arxius i biblioteques,
segons es detalla a continuació:
Codi plaça
BHU01
BCS01
BCH01
BCT01
BME01

Denominació
Gestor/a de Suport a la
Docència i la Recerca
Gestor/a de Suport a la
Docència i la Recerca
Gestor/a de Suport a la
Docència i la Recerca
Gestor/a de Suport a la
Docència i la Recerca
Gestor/a de Suport a la
Docència i la Recerca

Nivell

Destinació (Unitat Orgànica)

Horari

23

Biblioteca d’Humanitats

9 - 17

23

Biblioteca de Ciències Socials

9 - 17

23

Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca
General

9 - 17

23

Biblioteca de Ciència i Tecnologia

9 - 17

23

Biblioteca de Medicina

9 - 17

Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 17 de novembre de 2011, per
la qual convoca concurs específic per a la provisió de 8 places de l’escala d’ajudants d’arxius i biblioteques,
segons es detalla a continuació:
Codi plaça
BCH01
BCS01
BCT01
BHU01
BME01
BUS01
BVE01
BVE01

Denominació
Bibliotecari/ària
Bibliotecari/ària
Bibliotecari/ària
Bibliotecari/ària
Bibliotecari/ària
Bibliotecari/ària
Bibliotecari/ària
Bibliotecari/ària

Nivell
22
22
22
22
22
22
22
22

UTP01

Bibliotecari/ària

22

Destinació (Unitat Orgànica)
Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General
Biblioteca de Ciències Socials
Biblioteca de Ciència i Tecnologia
Biblioteca d’Humanitats
Biblioteca de Medicina
Biblioteca Universitària de Sabadell
Biblioteca de Veterinària
Biblioteca de Veterinària
Unitat tècnica i de projectes del Servei de
Biblioteques

Horari
T
T
T
T
T
T
T
T
T

VI.1.2. Resolucions
Resolució del gerent, de 28 de juny de 2011, per la qual deixa sense efectes l’encàrrec de gestió del
senyor David Córdoba García.
Resolució del gerent, de 2 de novembre de 2011, per la qual adscriu en comissió de serveis a la senyora
Yolanda Macías Blanco, per a ocupar una plaça d’administrativa a la Unitat de Processos Tècnics del Servei de
Biblioteques.
Resolució del gerent, de 2 de novembre de 2011, per la qual adscriu en comissió de serveis a la senyora
Montserrat Andreu Camps per a ocupar la plaça d’administrativa a la Unitat Tècnica de Protecció Radiològica de
la Facultat de Medicina.
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Resolució del gerent, de 2 de novembre de 2011, per la qual adscriu, amb caràcter provisional, la senyora
Sonia Sanchón de la Torre al Departament de Química de la Facultat de Ciències.
Resolució del gerent, de 7 de novembre de 2011, per la qual adscriu, amb caràcter provisional, la senyora
Maria Inmaculada Requena Marcos al Departament de Física de la Facultat de Ciències.
Resolució del gerent, de 7 de novembre de 2011, per la qual adscriu en comissió de serveis a la senyora
Maria Teresa Castro Murillo per a ocupar una plaça d’administrativa al Departament de Psicobiologia i de
Metodologia de les Ciències de la Salut de la Facultat de Psicologia.
Resolució del gerent, de 7 de novembre de 2011, per la qual encarrega al senyor Gerard González Vallara,
les funcions que es detallen a continuació per un període màxim d’un any:
· Homogeneïtzar i optimitzar funcionalment els processos dels Suports Logístics i Punts d’Informació,
vetllant per una atenció de qualitat.
· Coordinar, des del punt de vista logístic, les relacions entre els serveis centrals i els Suports Logístics i
Punts d’Informació.
· Assessorar, informar i donar suport tècnic als usuaris del seu àmbit de responsabilitat.
· Coordinar-se tècnicament amb el seu àmbit i amb la resta dels àmbits de la Universitat.
Resolució del gerent, de 14 de novembre de 2011, per la qual adscriu en comisiió de serveis a la senyora
Mari Carme Esteve Herreras per a ocupar la plaça d’administrativa a la Gestió Acadèmica de la Facultat de
Medicina.
Resolució del gerent, de 15 de novembre de 2011, per la qual adscriu, amb caràcter provisional, per un
període màxim d’un any, al senyor Pere Tramuns Mas a la Biblioteca de Ciències Socials.
Resolució del vicerector de Política Econòmica i d’Organització, de 15 de novembre de 2011, per la
qual es fa públic el nomenament de les persones que han superat les diferents fases de les proves selectives
d'accés a l'escala de gestió (subgrup A2) que tot seguit es detallen:
· Francisca Padilla Torres
· Concepción Rodríguez Ortego
· Ernest Verdura Milian
Resolució del gerent, de 24 de novembre de 2011, per la qual adscriu en comissió de serveis a la senyora
Montsrrat Andreu Camps per a ocupar la plaça d’administrativa a la Gestió Acadèmica de la Facultat de
Ciències.
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 28 de novembre de 2011, per
la qual declara deserta la convocatòria de concurs específic per a la provisió de 8 places de l’escala d’ajudants
d’arxius i biblioteques (subgrup A2) de la Universitat Autònoma de Barcelona (Ref. 2011A2I02) per manca de
participants.
Resolució del gerent, de 29 de novembre de 2011, per la qual adscriu de forma definitiva la senyora Anna
Masip Argilaga al lloc d’administradora de Centre de la Facultat de Veterinària.
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