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DISPOSICIONS GENERALS I ACORDS 

Consell Social 

Acord de 16 d'octubre de 2003, pel qual s'aprova la cessió d'un terreny de 4.800 m2 ubicat 
en la proximitat de la Facultat de Veterinària per a la instal·lació de la Unitat de Cunicultura de 
l'IRTA, en règim de concessió administrativa, i per un període de 30 anys prorrogables, 
d'acord amb el que disposa la normativa vigent en matèria de patrimoni.

Acord de 16 d'octubre de 2003, pel qual s'aprova trametre a l'Agència per a la Qualitat del 
Sistema Universitari de Catalunya el llistat d'assignacions individuals en concepte dels 
complements retributius per al personal docent i investigador funcionari de la Universitat 
Autònoma de Barcelona.

 

Comissió Acadèmica del Consell Social 

 Acord de 8 d'octubre de 2003, pel qual s'aprova la modificació del Pla d'Estudis que 
condueix a l'obtenció del títol d'Enginyeria de Materials.

Acord de 8 d'octubre de 2003, pel qual s'aproven les bases de la convocatòria de beques de 
la matrícula corresponent al curs acadèmic 2003-2004 per als estudis de Graduat Superior en 
Estudis Internacionals i Interculturals.

Acord de 8 d'octubre de 2003, pel qual s'aproven les bases de la convocatòria de la UAB per 
a beques de col·laboració amb departaments destinades a alumnes de la titulació de 
Biotecnologia, per al curs acadèmic 2003-2004.

Acord de 30 d'octubre de 2003, pel qual s'aprova la resolució de les bases de la 
convocatòria de les beques de col·laboració amb departaments per al curs acadèmic 2003-
2004, convocades pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.
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Comissió Econòmica del Consell Social 

 Acord de 7 d'octubre de 2003, pel qual s'aproven les modificacions de crèdit del pressupost 
de la UAB corresponents al segon trimestre de l'exercici 2003.

Acord de 7 d'octubre de 2003, pel qual s'aprova la modificació del punt 8è, apartat c, del 
document aprovat en la Comissió Econòmica del 17 de juny de 2003 sobre 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 2003-2004.

Acord de 7 d'octubre de 2003, pel qual s'aprova la modificació de tarifes corresponents al 
curs 2003-2004 del servei UAB Idiomes Campus Sabadell que van ser aprovades en la 
Comissió Econòmica del 17 de juny de 2003.

Acord de 7 d'octubre de 2003, pel qual s'aproven les tarifes corresponents al curs 2003-2004 
del servei de Gabinet de Llengua Catalana.

Acord de 7 d'octubre de 2003, pel qual s'aproven les tarifes corresponents al curs 2003-2004 
del servei de l'Escola de Postgrau i Formació Continuada.

Acord de 7 d'octubre de 2003, pel qual s'aproven les tarifes corresponents al curs 2003-2004 
del Servei del Centre d'Autoaprenentatge de Llengües (CAL).

 

 Consell de Govern 

Acord 79/2003, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova el Pla de Sistemes Informàtics de la UAB. 

Acord 80/2003, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la creació del Comitè de Bioseguretat de 
la UAB i el seu reglament, que tot seguit es transcriu:

PREÀMBUL
La Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i el RD 
664/1997, de 12 de maig, que la desenvolupa en tot allò relatiu a la protecció 
dels treballadors front als riscos relacionats amb l'exposició a agents biològics, 
juntament amb la Llei 9/2003, de 25 d'abril, que estableix el règim jurídic de la 
utilització confinada, l'alliberament voluntari i el comerç d'organismes 
genèticament modificats, així com el RD 951/1997, de 20 de juny, que la 
desenvolupa, constitueixen la normativa bàsica aplicable dirigida a prevenir els 
riscos derivats de l'exposició a agents biològics per a la salut humana i per al 
medi ambient.

Vistes les recomanacions establertes a la Directiva 98/81/CE (Annex IV), els 
estàndards internacionals acceptats i els criteris utilitzats per la "Comisión 
Nacional de Bioseguridad", especialment pel que fa a organitzacions complexes 
amb laboratoris de nivell 3 de contenció biològica, es considera necessària la 
constitució d'un comitè de bioseguretat a la UAB.

D'acord amb la recomanació de la Comissió d'Investigació de la UAB, el Consell 
de Govern, en la seva sessió celebrada el 31 d'octubre de 2003, va aprovar la 
creació, la composició i el funcionament del Comitè de Bioseguretat, així com el 
reglament següent:

Capítol I. Objecte del reglament i funcions del Comitè de Bioseguretat de la UAB 
 
Article 1. 
Constitueix l'objecte d'aquest reglament la regulació del funcionament del Comitè 
de Bioseguretat (CBS) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). 



Article 2. 
En tot allò que no estigui previst en aquest text, s'aplicaran les disposicions de la 
normativa esmentada al preàmbul i les de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú (modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener) i, en general, per totes 
aquelles normatives que en l'àmbit europeu, estatal i autonòmic regulin la 
bioseguretat.  

Article 3. 
Són funcions del Comitè de Bioseguretat: 
a. Participar en l'assessorament, identificació, revisió i aprovació d'aquelles 
instal·lacions i activitats relacionades amb l'exportació/importació, l'alliberament 
al medi ambient, la utilització confinada, la producció, el transport, la 
comercialització, l'emmagatzemament, la destrucció i/o eliminació d'agents 
biològics, modificats genèticament o no, els derivats i els productes que els 
continguin, verificant el grau de conformitat amb la normativa vigent. 
b. Avaluar aquelles instal·lacions i activitats que requereixin una autorització, 
prèviament a la seva notificació a l'autoritat competent. 
c. Controlar i garantir que les activitats i instal·lacions pròpies de la UAB 
compleixin les normes legals i internes vigents. 
d. Aprovar el Manual i els procediments generals de bioseguretat de la UAB. 
e. Promoure iniciatives, en l'àmbit de la UAB, sobre procediments i accions per a 
l'efectiva protecció de la salut humana, la diversitat biològica, la producció 
agropecuària i el medi ambient i proposar, quan calgui, la millora de les 
condicions o les correccions de les deficiències existents en matèria de 
bioseguretat. 
f. Notificar a les autoritats competents de qualsevol vessament, contaminació o 
accident greu amb material bioperillós. 
g. Desautoritzar l'inici de qualsevol experiment que no estigui en conformitat amb 
la normativa vigent. 
h. Suspendre qualsevol activitat que violi els principis de bioseguretat marcats 
per la normativa legal i interna. 
i. Impulsar activitats formatives i d'informació relatives a la bioseguretat en l'àmbit 
de la UAB. 
j. Vetllar per garantir la protecció dels drets de propietat intel·lectual i/o 
confidencialitat de les dades i informacions aportades al Comitè que així ho 
requereixi. 
k. Qualsevol altra funció que li sigui atribuïda per la llei o pels òrgans de govern 
de la UAB. 

Capítol II. Òrgans del CBS de la Universitat Autònoma de Barcelona 
 
Article 4. 
4.1. El CBS de la UAB estarà integrat d'almenys cinc membres del professorat 
i/o investigadors que, col·lectivament, tinguin coneixements i experiència en el 
camp de la tecnologia del DNA recombinant, l'ús de patògens humans, animals 
i/o plantes i, en general, la capacitat per a avaluar la seguretat d'instal·lacions i 
activitats de recerca/docència i d'identificar qualsevol risc potencial per a la salut 
humana, la diversitat biològica, la producció agropecuària i/o el medi ambient en 
general.  
4.2. Els membres representants del professorat i/o investigadors seran 
proposats per la Comissió d'Investigació i nomenats pel Consell de Govern de la 
UAB per períodes de dos anys, renovables. 
4.3. El CBS comptarà amb el suport tècnic del Director del Servei de Prevenció i 
de Medi Ambient (SEPMA) de la UAB i d'una persona vinculada al mateix servei, 
formada en l'àmbit de les ciències de la vida o la salut i la prevenció de riscos 
laborals, que actuarà com a coordinador tècnic, d'acord amb el que es descriu a 
l'article 5.5. d'aquest reglament. 

Article 5. 
5.1. El CBS serà presidit pel vicerector d'Investigació per delegació del Rector. 
5.2. El Director del SEPMA realitzarà les funcions de secretari. 
5.3. Són funcions del president del CBS de la UAB les següents: 
a) Exercir la representació del comitè davant d'altres institucions o òrgans. 



b) Acordar la convocatòria de les sessions i fixar l'ordre del dia. 
c) Presidir les sessions, moderar el desenvolupament dels debats i suspendre'ls 
per causes justificades. 
d) Dirimir amb el seu vot els empats, a l'efecte d'adoptar acords. 
e) Visar les actes i certificar els acords del CBS. 
f) Qualsevol altre atribució que li correspongui, d'acord amb la legislació vigent 
en matèria d'òrgans col·legiats de les administracions públiques. 
5.4. Correspon al secretari: 
a) Assistir a les reunions, amb veu i sense vot. 
b) Efectuar la convocatòria de les sessions per ordre del president del CBS, així 
com d'altres comunicacions als seus membres. 
c) Redactar les actes de cada sessió i expedir certificacions dels acords 
aprovats. 
d) Custodiar la documentació relativa al comitè. 
e) Garantir la coordinació necessària amb el Comitè de Seguretat i Salut i la 
Comissió d'Ètica en l'Experimentació Animal i Humana de la UAB. 
f) Aquelles altres funcions que siguin inherents a la seva condició de secretari. 
5.5. El coordinador tècnic del CBS tindrà les funcions següents: 
a) Assistir a les reunions, amb veu i sense vot. 
b) Actuar com a interlocutor entre els investigadors, el CBS i l'administració. 
c) Facilitar al comitè tota aquella documentació i informació tècnica que aquesta 
requereixi per al correcte desenvolupament de les competències que té 
assignades. 
d) Dur a terme una primera avaluació de la informació tramesa al CBS, en base 
als criteris que aquest estableixi. 
e) Rebre, processar i distribuir tota la documentació pròpia del CBS. 
f) Les pròpies derivades del seu lloc de treball (tècnic de bioseguretat) i aquelles 
altres que li assigni el CBS. 
 
Capítol III. Normes generals de funcionament del CBS de la UAB 
 
Article 6. 
6.1. El CBS es reunirà, en sessió ordinària, almenys una vegada cada trimestre i, 
amb caràcter extraordinari, a petició del president o a iniciativa de la meitat dels 
seus membres, justificant adequadament aquesta convocatòria. 
6.2. El CBS actuarà sempre que ho requereixi l'acompliment de les seves 
funcions i quan ho sol·liciti la Comissió d'Investigació de la UAB o el Consell de 
Govern. 
6.3. Per a la vàlida constitució del comitè, als efectes de la celebració de les 
sessions, les deliberacions i la presa d'acords, serà necessària la presència 
d'almenys la meitat dels seus membres i, en qualsevol cas, del president i del 
secretari. 
6.4. No pot ser objecte de deliberació o acord cap assumpte que no figuri a 
l'ordre del dia, llevat que estiguin presents tots els membres del comitè i que es 
declari la urgència de l'assumpte amb el vot favorable de la majoria. 

Article 7. 
7.1. Tot aquell membre que tingui alguna vinculació o interès en algun dels 
projectes avaluats s'abstindrà d'intervenir en el procés d'avaluació del mateix. 
7.2. Els membres del CBS hauran de respectar el principi de confidencialitat. 

Article 8. 
8.1. El CBS té competència per a sol·licitar la informació addicional que cregui 
necessària al personal investigador responsable del projecte que és objecte 
d'avaluació. 
8.2. Quan el president ho consideri adient podrà invitar a les reunions a 
persones expertes alienes al CBS, que hauran de respectar sempre el principi 
de confidencialitat. 
8.3. El CBS informarà de les seves actuacions a la Comissió d'Investigació de la 
UAB. 
8.4. Els investigadors s'adreçaran al CBS i seran informats de les decisions 
d'aquesta a través del coordinador tècnic del comitè. 

Article 9. 
9.1. Els acords del CBS són adoptats per majoria simple de vots, les votacions 



es faran a ma alçada, en cas de produir-se empat, el vot del president serà de 
qualitat. 
9.2. Un cop avaluat un projecte, des del punt de vista de la bioseguretat, haurà 
de ser aprovat o refusat mitjançant un informe motivat, amb el vot de la majoria 
absoluta dels membres del CBS. 

Article 10. 
10.1. De cada sessió que celebri el CBS de la UAB s'aixecarà acta pel secretari, 
que haurà d'incloure necessàriament la relació de les persones que hi han 
assistit, l'ordre del dia de la reunió, el lloc la data i les hores d'inici i finalització de 
la reunió, els punts principals de les deliberacions i el contingut dels acords 
adoptats. 
10.2. En l'acta pot figurar, a sol·licitud dels membres del Comitè, el vot contrari a 
l'acord adoptat, la seva abstenció i els motius que la justifiquen o el sentit del seu 
vot favorable. 
10.3. Les actes hauran d'aprovar-se en la sessió immediata següent. 

Disposicions transitòries i final 
 
Primera 
El Comitè podrà adoptar les mesures que estimi convenients per al 
desenvolupament de les seves funcions en el que preveu aquest Reglament i 
resoldre totes les qüestions que es suscitin sobre la seva interpretació i 
aplicació. 
Segona 
Aquest reglament tindrà vigència mentre no s'acordi en sessió ordinària la seva 
modificació i sigui ratificat pel Consell de Govern. 
Tercera 
Aquest reglament entrarà en vigor l'endemà de la seva aprovació pel Consell de 
Govern de la UAB. 

Acord 81/2003, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la proposta de Normativa sobre unitats de 
recerca associades a la UAB, que tot seguit es transcriu:

Els Estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona, aprovats mitjançant el 
Decret 237/2003, de 8 d'octubre (DOGC 3993 de 22 d'octubre de 2003) 
destaquen la recerca com una de les eines bàsiques per a l'assoliment de les 
finalitats de la Universitat, potencien les unitats dedicades a la investigació i fa de 
la recerca un dels objectius essencials de la Universitat, promovent la 
col·laboració entre els grups de recerca per afavorir aquesta meta.

Per tal de potenciar al màxim l'activitat investigadora de la Universitat Autònoma 
de Barcelona, es considera important establir lligams especials amb altres 
universitats i altres centres de recerca i entitats dedicades al desenvolupament i 
la investigació, per tal de posar en comú els coneixements i les infrastructures, a 
través de la figura de la Unitat de Recerca Associada, com un instrument que 
permeti compartir recursos humans i materials per a un avenç sostingut de les 
tasques de recerca i dels seus resultats. 

Per les raons esmentades, es proposa al Consell de Govern de la Universitat 
Autònoma de Barcelona l'aprovació de la següent normativa de reconeixement 
d'Unitats de Recerca Associades a la UAB. 

Article 1. Requisits generals.

1.1. Poden ser unitats de recerca associades a la Universitat Autònoma de 
Barcelona els equips o grups d'investigació pertanyents a universitats públiques 
o privades, a organismes d'investigació, unitats, departaments i altres 
estructures d'I+D, o a qualsevol altra entitat pública o privada, que desenvolupi 
projectes d'investigació en línies comunes, afines o complementàries a les d'un 
departament, un institut, un centre o una altra estructura de recerca de la UAB, i 
mantinguin amb la Universitat una relació estable de cooperació científica.



1.2. La vinculació que implica la condició d'unitat de recerca associada té 
caràcter exclusivament científic i, per tant, exclou qualsevol relació de 
subordinació ni de dependència funcional o orgànica.

Article 2. Procediment de sol·licitud.

2.1. La sol·licitud de reconeixement com a unitat de recerca associada haurà de 
ser signada pel responsable de la unitat sol·licitant i pel director del departament, 
de l'institut, del centre o estructura de recerca al que s'hagi d'associar, i es farà 
arribar al vicerector responsable de la investigació de la UAB.

2.2. Així mateix, la sol·licitud haurà de comptar amb el vistiplau del Consell del 
Departament, de l'Institut, del centre o estructura de recerca corresponent, i 
l'autorització de la institució de qui depengui la unitat de recerca que es vol 
associar. 

2.3. La sol·licitud de reconeixement anirà acompanyada d'una memòria on s'hi 
reflectiran els objectius generals a assolir, les activitats conjuntes que, si escau, 
hagin realitzat la unitat de recerca associada i la UAB, els projectes previstos i 
d'altres resultats produïts en els darrers cinc anys per la unitat de recerca.

2.4. La sol·licitud, juntament amb la documentació complementària, haurà de ser 
tramesa a la Comissió d'Investigació per a la seva anàlisi i, si escau, informe 
favorable, i elevada al Consell de Govern per a la seva aprovació definitiva.

2.5. Un cop aprovada la sol·licitud d'unitat de recerca associada, caldrà 
subscriure el conveni corresponent entre la UAB i l'entitat a la qual pertanyi la 
unitat de recerca associada, on es farà constar el departament, l'institut, el centre 
o estructura de recerca d'acollida, la relació de les persones que formaran part 
de la unitat de recerca associada i el règim de funcionament de la unitat, d'acord 
amb el que preveu aquesta normativa.

Article 3. Pla de treball i seguiment.

3.1. Un cop subscrit el conveni corresponent, la unitat de recerca associada i el 
departament, institut, centre o estructura de recerca, presentaran al Vicerectorat 
responsable de la investigació a la UAB un pla de treball corresponent al període 
de durada de l'acord.

3.2. La unitat de recerca associada i el departament, institut, centre o estructura 
de recerca elaboraran un informe anual de seguiment del pla de treball que 
presentaran al Vicerectorat responsable de la investigació a la UAB.

Article 4. Drets i deures.

4.1. El personal de la unitat de recerca associada podrà fer ús dels serveis, els 
equipaments i les infrastructures del departament, l'institut, el centre o estructura 
de recerca sense cap altra limitació que les que puguin establir els reglaments 
interns de la UAB. Així mateix, aquell personal podrà desenvolupar la seva 
activitat investigadora a les dependències del departament, l'institut, el centre o 
estructura de recerca corresponent.

4.2. El personal del departament, institut, centre o estructura de recerca 
d'acollida podrà desenvolupar la seva activitat investigadora a la seu de la unitat 
de recerca associada i podrà fer ús dels seus serveis, infrastructures i 
equipaments, d'acord amb la normativa corresponent.

4.3. La condició d'unitat de recerca associada s'haurà de fer constar en totes les 
activitats que dugui a terme, i especialment, en el cas de publicacions, informes, 
comunicacions a congressos, cursos, seminaris, i altres activitats similars.



4.4. Si, com a conseqüència de les activitats conjuntes, se'n deriven resultats 
susceptibles de protecció industrial o intel·lectual, el procediment es durà a 
terme, principalment, a través de la Universitat Autònoma de Barcelona, i la 
titularitat de la patent o model d'utilitat, i la propietat intel·lectual, si escau, que 
s'obtingui, podrà ser compartida, amb la corresponent distribució de les 
despeses i els beneficis proporcionalment a la contribució dels intervinents.

Article 5. Durada de la relació i pròrrogues.

5.1. La condició d'unitat de recerca associada serà reconeguda per un període 
de 5 anys, prorrogables per períodes successius d'igual durada.

5.2. La pròrroga haurà de ser sol·licitada expressament pel departament, l'institut 
o el centre de recerca d'acollida, i la sol·licitud s'haurà de fer arribar al 
Vicerectorat responsable de la investigació a la UAB, almenys tres mesos abans 
de la finalització del període corresponent.

5.3. L'autorització de la pròrroga s'atorgarà previ informe positiu de valoració 
realitzat des del Vicerectorat responsable de la investigació a la UAB, que haurà 
de ser presentat a la Comissió d'Investigació.

5.4. La falta de sol·licitud de pròrroga en el termini esmentat comportarà l'extinció 
de la relació un cop complert el període de vigència corresponent.

5.5. La UAB podrà acordar l'extinció de la relació de la unitat de recerca 
associada en qualsevol moment, sense perjudici de que puguin finalitzar-se els 
projectes i els treballs que es trobin en procés d'execució.

Article 6. Mitjans de finançament.

6.1. El personal de la unitat de recerca associada podrà concórrer a les 
convocatòries de finançament, beques i altres tipus d'accions que realitza la 
Comissió d'Investigació o altres instàncies de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, en les mateixes condicions que el personal de la Universitat.

6.2. La presentació de les sol·licituds es realitzarà a través del departament, 
l'institut o el centre o estructura de recerca d'acollida.

6.3. Així mateix, i en funció de les seves disponibilitats pressupostàries, la UAB 
podrà finançar activitats conjuntes de la unitat de recerca associada i el 
departament, l'institut o el centre o estructura de recerca d'acollida.

Article 7. Entrada en vigor.

Aquesta normativa entrarà en vigor l'endemà de la seva aprovació pel Consell de 
Govern de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Acord 82/2003, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova obrir un període d'informació de 15 dies 
per tal que els centres, els departaments i els instituts puguin presentar al·legacions en relació 
amb l'expedient de creació de l'Institut Barcelona d'Estudis Internacionals, com a institut 
interuniversitari.

Acord 83/2003, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la modificació de la normativa d'accés a 
segon cicle des de titulacions prèvies, aprovada pel Consell de Govern en data 27 de juny de 
2002, en els termes que tot seguit es transcriu:

ANTECEDENTS:
El Reial Decret 1497/1987, de 27 de novembre, pel qual s’estableixen les 
directrius generals comunes dels plans d’estudis dels títols universitaris de 
caràcter oficial i validesa a tot el territori espanyol, i les seves modificacions 



posteriors, en el seu article 6.2 estableix, amb caràcter general, que l’obtenció 
del títol oficial de llicenciat o enginyer exigirà la superació mínima de 300 crèdits. 
En aquest sentit, la Normativa d’accés a segon cicle des de titulacions prèvies va 
ser aprovada pel Consell de Govern en data 27 de juny de 2002, regula, entre 
d’altres aspectes, els supòsits diferents en què es poden trobar els alumnes que 
cursen uns estudis de només segon cicle o accedeixen al segon cicle d’uns 
estudis de primer i segon cicle, així com el còmput de crèdits en aquests casos.

Aquesta normativa està estructurada amb la idea que als alumnes que 
accedeixen a uns estudis de només segon cicle o al segon cicle d’un estudis de 
primer i segon cicles només se’ls computen els crèdits superats al primer cicle 
que li ha donat accés, però no es computen la resta de crèdits que hagin pogut 
superar en els estudis d’origen. Sembla que aquesta exigència contradiu l’esperit 
de la norma per a l’obtenció del títol oficial de llicenciat o enginyer amb una 
superació mínima de 300 crèdits, ja que els alumnes poden assolir aquest mínim 
de crèdits si es computa el total de crèdits superats prèviament, tot respectant 
les exigències del pla d’estudis al qual accedeix. D’altra banda s’ha observat que 
les referències de l’article 18 i 19 de la mateixa normativa són incorrectes i, per 
tant, correspon esmenar l’error.

MODIFICACIÓ:
Primer. - Substituir el Capítol I del Títol IV “Crèdits a superar per a obtenir el títol 
de llicenciat o enginyer”, articles 16 a 19 pel redactat següent:

Article 16
Per a l’obtenció del títol de llicenciat o enginyer d’uns estudis de primer i segon 
cicle, l’alumne que hagi accedit directament al segon cicle haurà d’acreditar la 
superació dels requisits exigits a aquest segon cicle i del nombre de crèdits total 
fixat en el pla d'estudis corresponent, tenint en compte els estudis cursats 
prèviament.

Article 17
Per a l’obtenció del títol de llicenciat o enginyer d’uns estudis de només segon 
cicle, l’alumne haurà d’acreditar la superació dels requisits exigits al pla d’estudis 
corresponent i d’un mínim de 300 crèdits tenint en compte els estudis cursats 
prèviament.

Article 18
Els alumnes que estiguin en possessió del títol de llicenciat o enginyer i 
accedeixen al segon cicle d’uns estudis de primer i segon cicle o a uns estudis 
de només segon cicle, només hauran d’acreditar la superació dels requisits 
exigits en el pla d’estudis que cursa.

Article 19
1. L’alumne podrà sol· licitar convalidacions i/o adaptacions dels crèdits superats 
en els estudis cursats prèviament, per assignatures del segon cicle dels estudis 
de primer i segon cicle o de només segon cicle al qual ha tingut accés, sempre 
que el nombre de crèdits totals cursats i superats en el conjunt del currículum de 
l’alumne sigui el mínim exigit en els article 16 i 17 respectivament, sense tenir en 
consideració el nombre de crèdits convalidats i/o adaptats.
2. Si el nombre de crèdits totals cursats i superats en conjunt, abans esmentat 
és inferior al mínim exigit en els article 16 i 17 respectivament, el centre 
determinarà les assignatures complementàries que l’alumne haurà de superar 
per tal d’obtenir el títol de llicenciat o enginyer.
Segon.- Suprimir els articles 23 i 25 del Capítol II del Títol IV “Substitució 
d’assignatures”.
Tercer. - Afegir un nou article 20 al Capítol II del Títol IV “Substitució 
d’assignatures”, amb el redactat següent:

Article 20
Aquest Capítol només serà d’aplicació als alumnes que, tenint en compte els 
crèdits superats en els estudis cursats prèviament i els crèdits del segon cicle 
dels estudis de primer i segon cicle o dels estudis de només segon cicle, no 
arriba al nombre de crèdits mínims establerts als article 16 i 17.
Quart.- Modificar la numeració dels articles del Capítol II del Títol IV “Subs titució 



d’assignatures”, per tal d’adaptar les modificacions anteriors.

Acord 84/2003, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova nomenar professor emèrit de la UAB el 
doctor Josep Montserrat Torrents. 

Acord 85/2003, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la cessió d'ús d'una parcel·la a la 
Fundació Institut Català de Nanotecnologia, en els termes següents:

1. Autoritzar la cessió d'ús d'una parcel·la de 1.325 m2 a la Fundació Institut 
Català de Nanotecnologia, per a destinar-la a la construcció de l'edifici seu de 
l'anomenat Institut, sota la fórmula jurídica de concessió administrativa i per un 
període de 60 anys, d'acord amb el que disposa la normativa vigent en matèria 
de patrimoni.

2. Autoritzar el rector o persona en qui delegui, perquè realitzi els actes que 
siguin necessaris i formalitzi els documents que siguin pertinents per tal de fer 
efectiu el que disposa aquest acord.

3. Elevar aquesta proposta al Consell Social. 

 Acord 86/2003, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la proposta d'oferta de places del 
Programa Serra Hunter, que tot seguit es trancriu:

Càtedres Serra Hunter:

- Àmbit d'Enginyeria de Telecomunicacions (Teoria del Senyal) (1 plaça)

Agregaduries Serra Hunter

- Àmbit d'Enginyeria de Telecomunicacions (2 places)
- Àmbit de la Titulació de Biotecnologia (4 places)
- Àmbit de la Titulació de Ciències Ambientals (3 places)
- Àmbit de la Titulació de Relacions Laborals (1 plaça)
- Àmbit de la Titulació d'Humanitats (3 places)
- Àmbit de la Titulació d'Investigació i Tècniques de Mercat (1 plaça)
- Àmbit de la Titulació d'Estudis d'Àsia Oriental (1 plaça)
- Àmbit de la Titulació de Psicologia (2 places)
- Àmbit de les Titulacions de Comunicació (2 places)
- Àmbit de les Titulacions d'Educació (1 plaça)

Totes les places són obertes, encara que només en un cas és concreta 
l'especialitat.

 Acord 87/2003, de 31 d'octubre, pel qual s'acorda desestimar un recurs interposat contra la 
resolució del concurs d'una plaça de professor ajudant.

Comissió de Convalidacions 

Acord 15/2003, de 17 d'octubre, pel qual s’aprova resoldre les sol·licituds de convalidacions 
presentades. 

 Acord 16/2003, de 17 d'octubre, pel qual s’informa sobre els recursos presentats contra 
acords de la Comissió de Convalidacions.

Comissió d'Economia i Serveis 

 Acord 8/2003, de 22 d'octubre, pel qual s'aproven les modificacions de crèdit del pressupost 
2003 a 30 de juny. 



Acord 9/2003, de 22 d'octubre, pel qual s'aprova la Normativa d'harmonització tarifària dels 
Serveis de la UAB.

Comissió d'Investigació 

 Acord 50/2003, de 28 d'octubre, pel qual s'aprova la priorització dels ajuts presentats al 
segon termini de la convocatòria d'Ajuts per als doctors visitants a Catalunya de la DGR. 

Acord 51/2003, de 28 d'octubre, pel qual s'informa favorablement del Reglament del Comitè 
de Bioseguretat. 

Acord 52/2003, de 28 d'octubre, pel qual s'informa favorablement de la Normativa sobre 
unitats de recerca associades a la UAB. 

Acord 53/2003, de 28 d'octubre, pel qual s'aprova la priorització de les sol·licituds 
presentades a les convocatòries de Beques predoctorals per a la formació de personal 
investigador (FI) de la DGR i de la UAB. 

Acord 54/2003, de 28 d'octubre, pel qual s'aprova el reconeixement de figures de recerca.

Comissió d'Ordenació Acadèmica 

Acord 61/2003, d'1 d'octubre, pel qual es resol la convocatòria d'ajuts per a projectes 
d'innovació docent corresponent a l'any 2003. 

Acord 62/2003, d'1 d'octubre, pel qual es resol la convocatòria per a l'adquisició i renovació 
d'equipament de laboratoris i altres espais docents corresponent a l'any 2003. 

Acord 63/2003, d'1 d'octubre, pel qual s'informa favorablement la modificació de la 
Normativa d'accés a segon cicle des de titulacions prèvies, i elevar-la al Consell de Govern 
per a la seva aprovació, si escau. 

Acord 64/2003, d'1 d'octubre, pel qual s'acorda modificar l'oferta d'activitats susceptibles de 
reconeixement com a crèdits de lliure elecció. 

Acord 65/2003, d'1 d'octubre, pel qual s'acorda deixar sense efectes els pre-requisits del pla 
d'estudis d'enginyer químic següents: 

-Per cursar l'assignatura Experimentació en enginyeria química I cal estar 
matriculat o tenir aprovada l'assignatura Fenòmens de transport. 

-Per cursar l'assignatura Experimentació en enginyeria química IV cal estar 
matriculat o tenir aprovades les assignatures Experimentació en enginyeria 
química III i Tecnologia del medi ambient. 

Comissió de Professorat 

 Acord 11/2003, de 23 d'octubre, pel qual es desestima un recurs contra la resolució d'un 
concurs de professor ajudant. 

Acord 12/2003, de 23 d'octubre, pel qual s'informa favorablement de la proposta d'oferta de 
places del Programa Serra Hunter.

Comissió de d'Apel·lacions 

Acord 8/2003, de 15 d'octubre, pel qual s’acorda informar favorablement del nomenament 
del doctor Josep Montserrat Torrents, com a professor emèrit.



NOMENAMENTS 

Institucionals 

Resolució del rector d'1 d'octubre de 2003, per la qual es nomena el senyor Josep Maria de 
Dios Marcer, representant de la Universitat Autònoma de Barcelona en la Comissió Mixta 
UAB-Departament de Justicia i Interior de la Generalitat de Catalunya.

Resolució del rector d'1 d'octubre de 2003, per la qual es nomena el senyor Manuel Gerpe 
Landín, representant de la Universitat Autònoma de Barcelona en la Comissió Mixta UAB-
Departament de Justicia i Interior de la Generalitat de Catalunya. 

Resolució del rector d'1 d'octubre de 2003, per la qual es nomena la senyora Assumpció 
Malgosa Morera, delegada del rector per al personal acadèmic i el personal investigador en 
formació. 

Resolució del rector d'1 d'octubre de 2003, per la qual es nomena la senyora Anna Matas 
Prats, representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a l'Escola Universitària de 
Turisme i Direcció Hotelera. 

Resolució del rector de 27d'octubre de 2003, per la qual es nomena la senyora Muriel 
Casals Couturier, representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Comissió d'Acció 
Social del Consell Interuniversitari de Catalunya. 

Facultats i Escoles Universitàries 

Resolució del rector d'1 d'octubre de 2003, per la qual es nomena el senyor González 
Pontón Gijón coordinador de Titulació de la Llicenciatura de Teoria de la Literatura i Literatura 
Comparada de la Facultat de Filosofia i Lletres. 

Resolució del rector d'1 d'octubre de 2003, per la qual es nomena la senyora Claude 
Mestreit Ridremont coordinadora de Titulació de la Llicenciatura de Traducció i d'Interpretació. 

Resolució del rector d'1 d'octubre de 2003, per la qual es nomena el senyor Jordi Suné 
Tarruella delegat d'Estudis d'Enginyeria Electrònica de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria. 

Resolució del rector d'1 d'octubre de 2003, per la qual es nomena la senyora Maria Pilar Cid 
Leal sotscoordinadora d'Intercanvis de la Facultat de Traducció i d'Interpretació. 

Resolució del rector d'1 d'octubre de 2003, per la qual es nomena la senyora Dolors Català 
Guitart secretària de l'Escola Universitària d'Estudis Empresarials.

Departaments 

Resolució del rector d'1 d'octubre de 2003, per la qual es nomena el senyor Joan Pujol 
Tarrés cap de l'Àrea de Psicologia Social (càrrec especial) del Departament de Psicologia de 
la Salut i de Psicologia Social. 

Resolució del rector d'1 d'octubre de 2003, per la qual es nomena el senyor Oriol Guasch 
Boyé director del Departament de Didàctica de la Llengua, de la Literatura i de les Ciències 
Socials. 

Resolució del rector d'1 d'octubre de 2003, per la qual es nomena la senyora Pilar Comes 
Solé secretaria del Departament de Didàctica de la Llengua, de la Literatura i de les Ciències 
Socials. 



Resolució del rector d'1 d'octubre de 2003, per la qual es nomena la senyora Àngels Prat Pla 
coordinadora del Pràcticum del Departament de Didàctica de la Llengua, de la Literatura i de 
les Ciències Socials. 

Resolució del rector d'1 d'octubre de 2003, per la qual es nomena la senyora Montserrat 
Oller Freixa coordinadora de Tercer Cicle del Departament de Didàctica de la Llengua, de la 
Literatura i de les Ciències Socials. 

Resolució del rector d'1 d'octubre de 2003, per la qual es nomena el senyor Francisco 
Villamarín Cid cap de la Unitat de Psicologia Bàsica del Departament de Psicologia de 
l'Educació. 

Estructures de recerca 

Resolució del rector de 15 d'octubre de 2003, per la qual es nomena el senyor Fausto 
Miguélez Lobo, director del Grup d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball 
(QUIT).

 

CONVENIS 

Marcs de col·laboració 

Conveni de data 18 de setembre de 2003, entre la UAB i el Colegio Mayor de Nuestra 
Señora del Rosario (Colòmbia) per a la realització d'activitats de cooperació acadèmica.

En matèria de campus 

Conveni de data 1 d'octubre de 2003, entre la UAB i MATGAS 2000 AIE per a la conexió de 
la xarxa informàtica MATGAS 2000 AIE a la xarxa informàtica de la UAB.

Conveni de data 7 d'octubre de 2003, entre la UAB i la Fundació Territori i Paisatge de Caixa 
de Catalunya, per al finançament d'actuacions per a la protecció i restauració dels espais 
naturals i del paisatge.

En matèria de professorat 

Conveni de data 1 d'agost de 2003, entre la UAB i DURSI, UB, UPC, UPF, UdG, UdL, URV i 
l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, per a per establir el 
procediment i el calendari de desplegament del Pla Jaume Serra i Húnter de professorat 
contractat permanent.

En matèria de formació continuada 

Conveni de data 9 de setembre de 2003, entre la UAB i l'Ajuntament de la Garriga, per a la 
realització de dos cursos d'especialització: "Curs de Gestió, Recuperació i Divulgació del 
Patrimoni Local" i "Curs de Ciència i Societat: els Científics ens Parlen dels Dilemes Socials". 

En matèria acadèmica 

Conveni de data 18 de setembre de 2003, entre la UAB i la Agencia Nacional de Evaluación 
de la Calidad y Acreditación (ANECA) per a la participació de la UAB en el programa de 
Convergència Europea de la ANECA, mitjançant el projecte de "Geografia i Ordenació del 
Territori".



 

CONVOCATÒRIES I RESOLUCIONS DE PLACES DE PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I 
SERVEIS

Convocatòries 

Resolució de data 6 d'octubre de 2003, per la qual es convoca una plaça de laborant, amb 
destinació als Laboratoris Integrats de la Facultat de Ciències.

Resolució de data 7 d'octubre de 2003, per la qual es convoca una plaça d'administratiu/va 
Gestió de Compres, amb destinació a l'Àrea d'Economia i Finances.

Resolució de data 7 d'octubre de 2003, per la qual es convoca una plaça d'administratiu/va 
amb destinació al Servei de Prevenció i de Medi Ambient.

Resolució de data 10 d'octubre de 2003, per la qual es convoca la plaça de Cap de l'Oficina 
de Relacions Internacionals.

Resolució de data 13 d'octubre de 2003, per la qual es convoca una plaça d'auxiliar 
administratiu/va, amb destinació a l'Escola de Postgrau. 

Resolució de data 14 d'octubre de 2003, per la qual es convoca una plaça d'administratiu/va 
amb destinació al Departament de Pedagogia Aplicada. Facultat de Ciències de l'Educació.

Resolució de data 14 d'octubre de 2003, per la qual es convoca una plaça de tècnic/a 
superior de Suport a la Recerca, amb destinació al Servei de Proteòmica i Bioinformàtica, 
Institut de Biotecnologia i Biomedicina. (Convocatòria d'interinatge).

Resolució de data 15 d'octubre de 2003, per la qual es convoca una plaça de gestor/a de 
col·leccions, amb destinació a la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General.

Resolució de data 21 d'octubre de 2003, per la qual es convoquen places per a substitucions 
de mestre/a d'escola bressol, amb destinació a l'Escola Bressol "Gespa".

Resolució de data 21 d'octubre de 2003, per la qual es convoquen places per a substitucions 
de professors/es, amb destinació al Servei d'Idiomes Moderns.

Resolució de data 21 d'octubre de 2003, per la qual es convoquen places per a substitucions 
de tècnic/a especialista de ràdio i de televisió, amb destinació a diferents platós de ràdio i de 
televisió.

Resolució de data 21 d'octubre de 2003, per la qual es convoquen places per a substitucions 
d'auxiliar de serveis, amb destinació als Suport Logístic i Punt d'Informació.

Resolució de data 28 d'octubre de 2003, per la qual es convoca una plaça de tècnic/a 
mitjà/ana, amb destinació a Promoció i Assesoria Tècnica del Servei d'Activitat Física. 
(Contractació temporal). 

Resolucions de convocatòries 

Resolució de la cap d'Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 23 d'octubre de 
2003, per la qual es destina la senyora Amèlia Olivares Cascajo, al Departament de 
Pegagogia Aplicada. Facultat de Ciències de l'Educació.

Resolució de la cap d'Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 28 d'octubre de 
2003, per la qual es destina la senyora Begoña Valle Valverde, a la Gestió Acadèmica de la 
Facultat de Ciències de l'Educació.



Resolució del rector, de 29 d'octubre de 2003, per la qual es nomena la senyora Montserrat 
Roca Trescents, cap de l'Oficina de Relacions Internacionals.

DISPOSICIONS D'INTERÈS PER A LA UAB 

Estatals 

Reial decret 1727/2003, de 10 d'octubre, pel qual es regulen les condicions per a la 
declaració d'equivalència de títols espanyols d'ensenyament superior universitari o no 
universitari als títols universitaris de caràcter oficial i validessa en tot el territori nacional.(BOE 
núm. 255, de 24.10.2003).

Reial decret 1326/2003, de 24 de octubre, pel qual s`aprova l'Estatut del becari 
d'investigació.

Autonòmiques 

Decret 237/2003, de 8 d'octubre, pel qual s'aproven els Estatuts de la Universitat Autònoma 
de Barcelona.(DOGC núm. 3993, de 22.10.2003). 

Decret 253/2003, de 21 d'octubre, pel qual es creen l'Oficina de l'espai europeu de 
l'ensenyament superior i l'Oficina de promoció de les universitats de Catalunya.(DOGC núm. 
3998, 29.10.2003).

Oficina de Coordinació Institucional

 

 

 

 

 

 

 

 


