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

I.1. Comissions del Consell Social 

 
I.1.1. Comissió Econòmica 

[tornar a l’índex] 

 
Acord 2/2012, de 28 de febrer, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Seguiment del pressupost 2012 de la UAB  

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:  
 
Vist l'acord núm. 51/2011 pres pel Ple del Consell Social reunit el 22 de desembre en virtut del qual es s'aprova 
el pressupost de la UAB de l'exercici 2011. 
 
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 aprovat per l'exercici  2012, i que, com a 
mínim, pel que fa a la despesa corrent, aquestes mesures sumin la quantitat final de 20 milions d'euros. 
 
Vist l'article 89.d de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'Universitats de Catalunya en relació a les funcions 
econòmiques, pressupostàries i patrimonials del Consell Social. 
 

Vist l'article 123.1 dels Estatuts de la UAB. 
 
Vist l'article 28.3.g 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) Proposar al Ple del Consell Social, en el marc del que estableix l'article 89.d de la LUC, la realització d'un 
seguiment mensual de l'execució del pressupost de la UAB corresponent a l'any 2012 en base a la informació 
que consta en el document CE 01-02/2012, respecte el qual es sol·licita incorporar la informació següent: 
l'import mensual periodificat del pressupost de l'any 2012 per a cadascuna de les partides genèriques 
establertes en el document CE 01-02/2012, el qual ha d'incloure l'import que correspongui de les mesures per 
assolir l'equilibri del pressupost aprovat per a l'exercici  2012; un informe explicatiu de les desviacions entre 

l'import mensual executat i pressupostat de l'any 2012 i l'import mensual executat de l'any 2011, especialment 
pel que fa a les partides del capítol 1; l'evolució mensual de tresoreria de la UAB; i la previsió de tancament 
trimestral per a cadascuna de les partides genèriques establertes en el document CE 01-02/2012.  
 
2)Presentar al Ple del Consell Social la informació sobre el seguiment mensual de l'execució del pressupost de la 
UAB corresponent a l'any 2012 en base a l'establert en el punt primer d'aquest acord, per a la qual es sol·licita 

que s'incloguin, a més de les dades del mes de gener, les de febrer i març d'enguany.  
 
 
Acord 3/2012, de 28 de febrer, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Tancament provisional a 31-12-2011 del pressupost de la UAB  
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS:  
 
Vist els articles 210 i 211 dels Estatuts de la UAB que preveuen que la UAB té un pressupost anual, únic, públic 
i equilibrat que conté tots els ingressos previsibles i la totalitat de les despeses estimades al llarg de l'exercici 
econòmic i que el pressupost anirà acompanyat de les seves bases d'execució. 
 



BOUAB Núm. 93                            Febrer / 2012 

 

 

.  Universitat Autònoma de Barcelona   - 3 -        www.uab.cat/seuelectronica 

 
 

Vist l'article 23 de les bases d'execució del pressupost 2011, que pel que fa al tancament de l'exercici 2011 
preveu que a l'exercici econòmic 2011 caldrà imputar tots els ingressos que hagin estat liquidats o que 

corresponguin a l'exercici i totes les obligacions que s'acrediti que s'han contret durant el mateix període. 

 
Vist l'article 28.3.g del Reglament d'Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Vist que la Comissió d'Economia i d'Organització delegada del Consell de Govern reunida en data 17 de febrer 
de 2011 es dóna per assabentada del tancament provisional a 31 de desembre de 2011. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, es presenta la següent, 
 
S'ACORDA:  
 
La Comissió Econòmica del Consell Social es dóna per assabentada del tancament provisional a 31.12.2011 del 
pressupost de la UAB.  
 

 
Acord 4/2012, de 28 de febrer, de la Comissió Econòmica del Consell Social 

 
Estat d'execució del PIU a 31 de desembre de 2011  
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:  
 

Atesa la proposta de la Gerència en relació amb la informació de l'execució del PIU a 31 de desembre de 2011. 
 
Atesa la informació relativa a les diferències entre les quantitats programades fins el 31 de desembre 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 núm. 
24/2010 en sessió plenària de 22 de juliol, s'aprova el Pla d'Inversions Universitàries (PIU) de la UAB 2007-
2013, 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 17 de febrer 
de 2011 s'informa sobre l'execució del PIU a 31 de desembre de 2011. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors 
 

S'ACORDA:  
 
La Comissió Econòmica del Consell Social es dóna per assabentada de l'estat d'execució del PIU a 31 de 
desembre de 2011.  
 
 

Acord 5/2012, de 28 de febrer, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 

Balanç, compte de resultats i memòria econòmica corresponents a l'exercici 2010 de l'entitat Fundació Empresa 
i Ciència  
 
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, apartat 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 apartat e, del Reglament d'Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
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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 Empresa i Ciència han estat aprovats en la reunió del Patronat de la Fundació d'1 

de febrer de 2012. 
 
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 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 Empresa i Ciència, d'acord amb el que consta en el document CE 01/02-2012.  
 
2) Comunicar aquest acord a la rectora, al gerent de la UAB i al director de la Fundació Empresa i Ciència.  

 
 

Acord 6/2012, de 28 de febrer, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Contractes formalitzats en el quart 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 quart 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 

 
S'ACORDA:  

 
La Comissió Econòmica del Consell Social es dóna per assabentada de la relació de contractes formalitzats per 
la UAB en el quart trimestre de l'any 2011.  
 
 

I.1.2. Comissió Societat-Universitat 
[tornar a l’índex] 

 
Acord 2/2012, de 22 de febrer, de la Comissió Societat-Universitat del Consell Social 

 
Proposta de temàtiques i ponents per a les activitats del Grup Claris i La Universitat Opina que realitza 
l'Associació d'Amics de la UAB i en les que el Consell Social hi col·labora  
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:  

 
Atès l'article 14.2 de la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d'abril, per la que es modifica la Llei Orgànica 6/2001, de 

21 de desembre, d'Universitats, que estableix que el consell social aprovarà un pla anual d'actuacions destinat 
a promoure les relacions entre la universitat i el seu entorn cultural, professional, econòmic i social al servei de 
la qualitat de l'activitat universitària. 
 
Atès l'article 30.1.a) del Reglament d'Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Vist l'acord núm. 49/2011 pres pel Ple del Consell Social de 22 de desembre, pel qual s'aprova el Pla anual 

d'actuacions del Programa Universitat-Societat del Consell Social corresponent a l'any 2012. 
 
Atès que en el Pla anual d'actuacions del Programa Universitat-Societat del Consell Social corresponent a l'any 
2012 s'acorda, en la línia 2.b.3, participar en el projecte Grup Claris i les Jornades La Universitat Opina de 
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l'Associació d'Amics de la UAB mitjançant una participació presencial i mediàtica en els actes del Grup Claris i 
amb una presència mediàtica en les jornades de La Universitat Opina. 

 

Atès que l'Associació d'Amics de la UAB organitza, cada any, al voltant de 9 debats tertúlia del Grup Claris i 
entre 4 i 5 jornades de debat de La Universitat Opina. 
 
Atès que fruit de les converses mantingudes amb l'Associació d'Amics de la UAB s'ha convingut que, en el marc 
de col·laboració conjunta entre el Consell Social i l'Associació en les activitats del Grup Claris i La Universitat 
Opina, el Consell Social participi en la determinació de les temàtiques i possibles ponents per a ambdues 

activitats, concretament pel que fa a 4 tertúlies del Grup Claris i a 2 jornades de debat de La Universitat Opina 
a realitzar en l'any 2012. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors 
 
S'ACORDA:  
 

Comunicar al president de l'Associació d'Amics de la UAB la relació de temàtiques i ponents que consten en el 
document CSU 1/02-2012 perquè, des de l'òrgan corresponent de l'Associació, es faci la selecció de temes a 

tractar i ponents a convidar pel que fa a la realització, en l'any 2012, de quatre sessions de debat tertúlia Grup 
Claris i dues jornades de debat La Universitat Opina, activitats que organitza l'Associació d'Amics i en les que el 
Consell Social hi col·labora.  
 
 

Acord 3/2012, de 22 de febrer, de la Comissió Societat-Universitat del Consell Social 
 
Enfocament de la primera fase de la línia d'acció 'Certificació SGE21 i divulgació de la RSU en entorns 
educatius' del Pla Anual d'actuacions del Programa universitat-societat del Consell Social de l'any 2012  
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:  

 
Atès l'article 14.2 de la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d'abril, per la que es modifica la Llei Orgànica 6/2001, de 
21 de desembre, d'Universitats, que estableix que el consell social aprovarà un pla anual d'actuacions destinat 
a promoure les relacions entre la universitat i el seu entorn cultural, professional, econòmic i social al servei de 
la qualitat de l'activitat universitària. 

 
Atès l'article 30.1.a) del Reglament d'Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 

 
Vist l'acord núm. 49/2011 pres pel Ple del Consell Social de 22 de desembre, pel qual s'aprova el Pla anual 
d'actuacions del Programa Universitat-Societat del Consell Social corresponent a l'any 2012. 
 
Atès que en el Pla anual d'actuacions del Programa Universitat-Societat del Consell Social corresponent a l'any 
2012, en la línia 2.a.3, s'acorda treballar, conjuntament amb els responsables de la UAB, per aconseguir la 
certificació SGE21 i la divulgació de la RSU en entorns educatius, especialment els públics. 

 
Atès que la línia 2.a.3 implica, com a primer pas, l'elaboració d'una memòria de responsabilitat social de la 
UAB, per al que es compta amb la corresponent reserva pressupostària per a l'any 2012, segons acord núm. 
52/2011 pres pel Ple de 22 de desembre de 2011, pel qual s'aprova el pressupost 2012 del Consell Social de la 
UAB. 
 

Atès que disposar d'una memòria de sostenibilitat de la Universitat, juntament amb altres requisits, ha de 
permetre l'obtenció de la certificació SGE21, objectiu a assolir en l'any 2012. 

 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors 
 
S'ACORDA:  
 

1) Encarregar al senyor Xavier Verge, responsable per part del Consell Social de la UAB del projecte de l'RSU, 
que faci les gestions oportunes a fi de tenir la col·laboració de persones expertes de la UAB per a l'elaboració de 
la memòria de sostenibilitat de la Universitat, tasca per a la qual s'ha de comptar amb una persona de 
reputació dins de la UAB, s'han de seguir els criteris GRI i s'assigna un pressupost màxim de 4.000 euros.  
 
2) Designar a la presidenta de la Comissió Societat-Universitat responsable de validar la proposta de treball i de 
pressupost per a l'elaboració de la memòria de sostenibilitat de la Universitat, i de fer el seguiment del 
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projecte, juntament amb el senyor Xavier Verge, i informar a la Comissió Societat-Universitat sobre l'evolució 
que té. El document resultant del projecte es presentarà a la Comissió tan bon punt estigui enllestit.  

 

 
Acord 4/2012, de 22 de febrer, de la Comissió Societat-Universitat del Consell Social 
 
Proposta de representants del Consell Social en el Comitè de Responsabilitat Social de la UAB  
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:  

 
Atès l'article 14.2 de la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d'abril, per la que es modifica la Llei Orgànica 6/2001, de 
21 de desembre, d'Universitats, que estableix que el consell social aprovarà un pla anual d'actuacions destinat 
a promoure les relacions entre la universitat i el seu entorn cultural, professional, econòmic i social al servei de 
la qualitat de l'activitat universitària. 
 
Atès l'article 30.1.a) del Reglament d'Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 

 
Vist l'acord núm. 49/2011 pres pel Ple del Consell Social de 22 de desembre, pel qual s'aprova el Pla anual 

d'actuacions del Programa Universitat-Societat del Consell Social corresponent a l'any 2012. 
 
Atès que en el Pla anual d'actuacions del Programa Universitat-Societat del Consell Social corresponent a l'any 
2012, en la línia 2.a.4, s'acorda participar en les reunions del Comitè de Responsabilitat Social  de la UAB de 
cara a treballar per al correcte desenvolupament i implementació del model de RSU, en especial del seguiment 

del pla de comunicació amb les parts interessades, així com també del pla d'actuació corresponent a l'estratègia 
de Responsabilitat Social assumida per la Universitat. 
 
Vist que el Consell de Govern de la UAB reunit el 15 de desembre de 2011 acorda aprovar la creació del Comitè 
de Responsabilitat Social (RSC) de la UAB i el seu Reglament. 
 

Vist que l'article 4 del Reglament del Comitè de Responsabilitat Social de la UAB estableix la composició del 
Comitè que, entre d'altres, estarà integrat per dos representants del Consell Social, els quals seran elegits 
d'entre els membres d'aquest òrgan. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors 

 
S'ACORDA:  

 
Elevar al Ple del Consell Social la proposta d'acord següent:  
 
Nomenar el senyor Xavier Verge Mestre i el senyor Daniel Furlan Silvestri com a representants del Consell 
Social en el Comitè de Responsabilitat Social (CRS) de la UAB.  
 
 

 

I.2. Comissions del Consell de Govern 
 

I.2.1. Comissió d’Afers d’Estudiants 
[tornar a l’índex] 

 

Acord 01/2012, de 10 de febrer, de la Comissió d’Afers d’Estudiants 

 
La Comissió d'Afers d'Estudiants de la UAB, ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar que la col·laboració vinculada als ajuts de la convocatòria per al 2011-2012 es formalitzi 
mitjançant convenis de pràctiques acadèmiques externes extracurriculars, llevat dels casos en que aquesta 
col·laboració no es pugui relacionar amb uns estudis i les competències que aquests estudis tinguin associades. 
 
SEGON.- Aprovar que a partir del 29 de febrer de 2012 es doni de baixa de la seguretat social els estudiants 
donats d'alta; i, finalment, que en data 1 de març de 2012 entri en vigor el conveni de pràctiques acadèmiques 
externes amb cada un dels estudiants, adaptat al que estableix el Reial Decret 1707/2011 del Ministeri de 

Presidència. 
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TERCER.- Informar favorablement sobre la modificació de l'assignació dinerària de la convocatòria d'ajuts de 

col·laboració del curs acadèmic 2011-2012, passant el preu/hora a una reducció d'un 5% respecte del curs 

2010-2011, en comptes del 15% de reducció actual. 
 
QUART.- Elevar aquesta proposta al Consell de Govern per a la seva aprovació. 
 
CINQUÈ.- Informar de l'acord d'aquesta comissió a la Comissió d'Economia i Organització de la UAB als efectes 
que considerin pertinents. 

 
 
Acord 02/2012, de 10 de febrer, de la Comissió d’Afers d’Estudiants 
 
La Comissió d'Afers d'Estudiants de la UAB, ha adoptat el següent 
 
ACORD 

 
Que la subcomissió de seguiment estigui formada per la doctora Montserat Farell, presidenta de la Comissió, el 

senyor Joan Melcion Tenas (com a membre del PAS), el senyor Joan Lluís Pérez Francesc (com a professor), els 
senyors Lluis Llacera Cid i Josep Oriol Guinovart Pedescoll com a estudiants i el representant dels becaris, el 
senyor Cristian Andrés Pesce Pesce. 
 
 

Acord 03/2012, de 10 de febrer, de la Comissió d’Afers d’Estudiants 
 
Vist que l'Estatut de l'Estudiant Universitari, aprovat pel Real Decret 1791/2010, de 30 de desembre, estableix 
un catàleg de drets i de deures dels estudiants, entre els quals es troben, al seu capítol VIII, els drets de 
participació a la universitat i l'exercici de la representació institucional. 
 

Atès que la Universitat Autònoma de Barcelona, en el mateix sentit que ho han fet multiplicitat d'universitats 
públiques, ha constatat la conveniència i necessitat de disposar d'un Consell d'Estudiants, òrgan que ha 
d'aplegar la representació del conjunt de l'estudiantat, que permetrà canalitzar la participació estudiantil i 
afavorirà la relació amb òrgans creats recentment com el CEUNE (Consejo de Estudiantes Universitarios del 
Estado) o el CEUCAT (Consell de l'Estudiantat de les Universitats Catalanes). 

 
Vist que el Consell de Govern de la Universitat Autònoma de Barcelona a la sessió celebrada el 13 de juliol de 

2011 en donà el vist i plau a la seva creació i acordà restar assabentat del procés de creació del Consell 
d'Estudiants de la UAB , i va encarregar al Delegat de la Rectora per a Estudiants prosseguir amb la creació 
d'aquest òrgan i elaborar una proposta de Reglament de funcionament de l'òrgan per a la seva aprovació pel 
mateix Consell de Govern, previ informe favorable de la Comissió d'Afers d'Estudiants. 
 
Atès que al llarg de l'any 2011 s'han desenvolupat jornades i tallers sobre la participació i la representació 
institucional dels estudiants, i ha estat ofert un ampli procés participatiu en el qual s'ha volgut garantir la 

màxima participació de la comunitat estudiantil en el procés d'elaboració de la proposta de reglament del 
Consell d'Estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona que ara es presenta. 
 
Ates que l'objectiu d'aquesta proposta és crear el Consell d'Estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona, 
definir la composició i els criteris generals de funcionament, per tal de possibilitar la constitució d'aquest òrgan, 
tot regulant les seves estructures bàsiques, deixant la regulació del seu funcionament intern al propi Consell 

d'Estudiants que, amb respecte a l'Ordenament Jurídic i les normes internes de la Universitat Autònoma de 
Barcelona d'elaboració i aprovació de normes, serà qui proposarà el text que finalment haurà de ser aprovat pel 

màxim òrgan de govern de la universitat, el Consell de Govern, garantint una vegada més, la presència i 
participació dels estudiants. 
 
Vist l'article 8.3 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'Afers d'Estudiants, que estableix que li correspon informar favorablement sobre 
les disposicions normatives en matèria d'estudiants. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del/de la vicerector/a de Política Acadèmica, 
la Comissió d'Afers d'Estudiants de la UAB, ha adoptat els següents 
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ACORDS 
 

PRIMER.- Assabentar-se de la proposta de Reglament del Consell d'Estudiants de la Universitat Autònoma de 

Barcelona, i dels suggeriments i propostes de millora efectuats al llarg del procés participatiu. 
 
SEGON.- Informar favorablement la proposta de Reglament del Consell d'Estudiants de la Universitat Autònoma 
de Barcelona. 
 
TERCER.- Elevar la consulta al Consell de Govern sobre la possibilitat que entre les competències de Consell de 

Govern recollides a l'article 3 de la proposta de reglament, s'incorpori la representació de la UAB a la Comissió 
de Governança de la Generalitat de Catalunya. 
 
QUART.- Elevar la proposta de creació del Reglament del Consell d'Estudiants de la Universitat Autònoma de 
Barcelona al Consell de Govern per a la seva aprovació. 
 
CINQUÈ.- Informar favorablement la proposta de modificació de l'art. 7, j) de la Normativa de creació, 

composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB que quedaria redactat de la següent 
manera "j) Sis estudiants entre els quals es trobarà el president del Consell d'Estudiants de la UAB". 

 
SISÈ.- Elevar la proposta de modificació de l'art. 7, j) de la Normativa de creació, composició i funcions de les 
comissions del Consell de Govern de la UAB al Consell de Govern per a la seva aprovació. 
 
SETÈ.- Comunicar els presents acords a la secretaria general, i al delegat de la rectora per a estudiants, per tal 

que portin a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 

 
I.2.2. Comissió d’Economia i d’Organització 

[tornar a l’índex] 

 
Acord 01/2012, de 17 de febrer, de la Comissió d’Economia i d’Organització 

 
La Comissió d'Economia i d'Organització de la UAB, ha adoptat els següents 
 
ACORDS 

 

PRIMER.- L'aprovació de l'incorporació de romanents genèrics a 31-12-2011 tot seguint la normativa establerta 
a les bases d'execució del pressupost. 
 
SEGON.- Encarregar a la Gerència l'execució i el seguiment d'aquests acords. 
 
 
Acord 02/2012, de 17de febrer, de la Comissió d’Economia i d’Organització 

 
A la sessió de Consell de Govern de 15 de desembre de 2011 els consellers i conselleres van estar assabentats 
de la voluntat de la Generalitat de Catalunya de què les Universitats públiques disposessin d'una Planificació 
Econòmica Plurienal per al període 2011-2014. D'aquesta iniciativa va ser assabentat també el Consell Social en 
la seva sessió de data 22 de desembre de 2011. 
 
El Consell de Govern va ser també assabentat del context i condicionants d'aquell PEP. Concretament, de la 

carta de data 23 de juny de 2011 per la qual el director general d'Universitats sol·licita a les universitats 

l'elaboració d'una planificació econòmica plurianual (PEP) per al període 2011-2014 que serveixi de marc per al 
seguiment que la Generalitat de Catalunya ha de fer de l'evolució econòmica de les universitats públiques, i els 
principals elements de l'escenari de finançament de les universitats públiques 2011-2014 (que són annexats a 
l'esmentada carta de 23 de juny de 2011). 
 
Des de la Generalitat de Catalunya és demanat que es procedeixi a l'aprovació formal d'aquell PEP. Els òrgans 
competents són, com és conegut, el Consell de Govern i també el Consell Social.  És oportú doncs, procedir a 
aquesta aprovació, i amb aquest objecte es presenta al Consell de Govern de 15 de febrer de 2012. 
 
L'aprovació del PEP i posterior tramesa a la Generalitat, tal com va ser notificat en el seu moment, es duu a 
terme tot assabentant a la Generalitat de Catalunya de la dificultat d'assolir una planificació com la demanada 
de forma rigorosa amb les dades de que actualment es disposa. Nogensmenys, atesa la insistència en poder 
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disposar d'un marc seguiment, va ser confegit el  document que es va presentar als òrgans de govern 
corresponents per al seu coneixement i que ara esdevé necessari aprovar. 
 
Atès que aquesta mateixa Comissió d'Economia i Organització en la sessió de data 14 de desembre de 2011 va 
acordar donar-se per assabentats de la planificació econòmica pluriennal UAB 2011-2014, i assabentar 
d'aquesta Proposta de planificació econòmica pluriennal UAB 2011-2014 al Consell de Govern i al Consell Social. 
 
Atès que al Consell de Govern, en la sessió del dia 15 de febrer de 2012, es presentarà a aprovació la 
planificació econòmica pluriennal UAB 2011-2014, i s’elevarà al Consell Social per tal que exerceixi les seves 
competències.  
 
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, 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, a proposta del gerent, la Comissió d’Economia i 
Organització de la UAB, ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Informar favorablement la planificació pluriennal UAB 2011-2014, i elevar-la al Consell de Govern. 
 

SEGON.- Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i de la Gerència l'execució i 
el seguiment d'aquests acords. 
 
 
Acord 03/2012, de 17 de febrer, de la Comissió d’Economia i d’Organització 
 
Vista la proposta de la Gerència en relació amb la informació de l'execució del PIU a 31 de desembre de 2011. 
 
Atès que el document presentat conté informació relativa a les diferències entre les quantitats programades fins 

al 2011 i les quantitats executades en el mateix període pel que fa als objectius. 
 
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 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, que preveu que el pla 
d'inversions universitàries és l'instrument específic per a finançar les infraestructures i els equipaments de les 

universitats públiques que es requereixen per a l'execució de la programació universitària 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 15 de juliol de 2009, 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 31 de desembre de 2011. 
 
SEGON.- Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i de la Gerència l'execució i 
el seguiment d'aquests acords. 
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Acord 04/2012, de 17 de febrer, de la Comissió d’Economia i d’Organització 

 

Vistos els articles 210 i 211 dels Estatuts de la UAB que preveuen que la UAB té un pressupost anual, únic, 
públic i equilibrat que conté tots els ingressos previsibles i la totalitat de les despeses estimades al llarg de 
l’exercici econòmic i que el pressupost anirà acompanyat de les seves bases d’execució. 
 
Vist l’article 23 de les Bases d’execució del pressupost 2011, que pel que fa al tancament de l’exercici 2011 
preveu que a l’exercici econòmic del 2011 caldrà imputar tots els ingressos que hagin estat liquidats o que 
corresponguin a l’exercici i totes les obligacions que s’acrediti que s’han concret durant el mateix període. 
 
Atès que en aquesta sessió de la Comissió es presentaran les dades relatives al tancament provisional de 

l’exercici 2011 a 31 de desembre de 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 15 de juliol de 2009, que determina 
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, a proposta del gerent, la Comissió d’Economia i 

Organització de la UAB, ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentats del tancament provisional a 31 de desembre de 2011. 
 
SEGON.- Encarregar a la vicegerenta d’Economia l'execució i el seguiment d’aquests acords.  
 
 
Acord 05/2012, de 17 de febrer, de la Comissió d’Economia i d’Organització 

 

Vist el text refós de les Normatives vigents en l’àmbit de les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació 
(TIC) de la UAB, aprovat per acord del Consell de Govern en data 13 de juliol de 2011, per mandat del Consell 
de Govern de data 7 d’abril de 2010 que va acordar delegar a la secretària general l’elaboració d’un text refós 
relatiu a les normes aprovades pel Consell de Govern directament o per les seves comissions en relació amb els 
diversos àmbits d’aquesta Universitat, com ara l’àmbit de les tecnologies de la informació i de la comunicació. 
 
Atès que les noves tendències pel que fa a l’ús de les tecnologies de la informació i comunicació que les 
organitzacions posen a l’abast dels seus usuaris i les exigències legals aconsellen la modificació de l’esmentat 
text refós per tal d’incorporar al seu articulat la descripció dels sistemes de comprovació que podrà portar a 
terme la UAB per tal d’assegurar que l’ús que es fa dels sistemes informàtics de la seva titularitat sigui el que 
és propi i escaient de les tasques que li són assignades als membres de la seva comunitat i a les persones 

autoritzades. 
 
Vista la proposta de modificació de l’article 40 de l’esmentat text refós, que preveu el dret d’ús dels sistemes 
informàtics de la UAB i l’addició d’un nou article 46 que contindrà els sistemes de comprovació i verificació d’ús. 
 
Vist l'article 10.4  de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de 
la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a 
les competències de la Comissió d'Economia i d'Organització, que estableix que li correspon informar les 
propostes que haurà d'aprovar el Consell de Govern sobre normatives en matèria d’organització de 
l’administració. 
 
Atès que a la sessió del Consell de Govern de data 15 de febrer de 2012 es presentarà també la present 
proposta de modificació del text refós de les TIC, per tal que es donin per assabentats i puguin presentar a la 
Secretaria General les modificacions, esmenes i suggeriments que considerin pertinents. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
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Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del comissionat de la rectora per a la Societat 
de la Informació, la Comissió d'Economia i d'Organització de la UAB, ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Informar favorablement la proposta de modificació puntual de la regulació en l’àmbit de les 

tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC), i elevar-la al Consell de Govern per a la seva aprovació. 
 
SEGON.- Encarregar al comissionat de la rectora per a la Societat de la Informació l'execució i el seguiment 
d'aquests acords. 
 

 
Acord 06/2012, de 17 de febrer, de la Comissió d’Economia i d’Organització 
 
Atès que la UAB té entre els seves finalitats la d’exercir la docència de grau superior amb un esperit de recerca 
constant de la qualitat i de l’excel·lència. 
 
Atès que la gestió dels recursos humans del professorat ha de comptar amb instruments que possibilitin la 
prestació de la docència  davant d’eventualitats de caràcter temporal i per a tal fi es porten a terme 

substitucions i es realitzen hores extres per part del personal acadèmic de la UAB. 
 
Atesa la inexistència de criteris per a la compensació per substitucions i hores extres del personal acadèmic i la 
conveniència manifestada per la Sindicatura de Comptes de Catalunya que aquestes situacions estiguin 
convenientment regulades i tenint sempre en compte l’excepcionalitat que suposa l’adopció d’aquests tipus de 
mesures, la Comissió de Personal Acadèmic en la seva sessió del dia 8 de febrer de 2012 ha acordat l’aprovació 
dels criteris per a la compensació per substitucions i hores extres del personal acadèmic. 
 
Atès que els esmentats criteris preveuen que cada curs acadèmic l’òrgan competent i d’acord amb la normativa 

aplicable, aprovarà l’import amb la que es retribuirà cada hora de classe presencial realitzada. Aquest import 
compren tant la  preparació, com la impartició, tutoria i avaluació de l’assignatura. La quantia corresponent al 
curs 2011-2012 s’estableix en 50 € bruts per hora de classe presencial realitzada, d’aquesta quantia 
s’assebenterà a la Comissió d’Economia i d’Organització. 
 
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 15 de juliol de 2009, 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, a proposta del comissionat de la rectora per a la Societat 
de la Informació, la Comissió d'Economia i d'Organització de la UAB, ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentats dels criteris per a la compensació per substitucions i hores extres del 
personal acadèmic. 
 
SEGON.- Encarregar al comissionat de la rectora per a la Societat de la Informació l'execució i el seguiment 

d'aquests acords.  
 
 
Acord 07/2012, de 17 de febrer, de la Comissió d’Economia i d’Organització 
 
La disposició addicional segona del Reglament sobre l'autorització i signatura de convenis de col·laboració i 

contractes de transferència de tecnologia i coneixement, aprovat per acord del Consell de Govern de data 19 
d’octubre de 2011 estableix que la incorporació de nous models i la modificació dels models ja inclosos en 
l’Annex II d’aquest reglament haurà de ser aprovada pel secretari general o la secretària general, a proposta 
dels àmbits de gestió corresponents i amb l’informe favorable previ del Gabinet Jurídic. Així mateix es disposa 
que serà informada la Comissió d’Economia i d’Organització. 
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L’Annex II d’aquest mateix Reglament conté els models de convenis aplicables a la UAB, i en el seu apartat d.4 
s’inclou el model de conveni de cooperació educativa. 
 
El Reial Decret 1707/2011, de 18 de novembre, pel qual es regulen les pràctiques acadèmiques externes dels 
estudiants universitaris, inclou modificacions importants respecte de la regulació anterior referent a les 
pràctiques extracurriculars dels estudiants universitaris, modificacions que han de tenir el seu reflex en el 
conveni que s’ha de formalitzar en cada cas. En aquest sentit, s’ha procedit a la modificació del model de 
conveni de cooperació educativa. 
 
En aquest sentit la secretària general, per resolució de data 12 de gener de 2012, va autoritzar la modificació 
del model de conveni de cooperació educativa que consta en l’apartat d.4 de l’Annex II del Reglament 
d’autorització i signatura de convenis de col·laboració i de contractes de l’article 83 de la LOU i de transferència 
de tecnologia i de coneixement de la UAB, a proposta de Treball Campus, àmbit de gestió de les pràctiques 

extracurriculars dels estudiants de la UAB, i amb la conformitat del Gabinet Jurídic de la UAB.  
 
Aquesta  mateixa resolució també disposa la seva elevació a la Comissió d’Economia i d’Organització i al Consell 
de Govern per al seu coneixement. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, i a proposta de la Secretaria General, la Comissió 

d’Economia i d’Organització de la UAB, ha adoptat el següent 
 
ACORD 
 
Donar-se per assabentat del model nou de conveni de cooperació educativa. 
 

 

I.2.3. Comissió d’Estudis de Grau 
[tornar a l’índex] 

 
 
Acord 01/2012, de 14 de febrer, de la Comissió de d’Estudis de Grau, conjunta 

 
Vista la proposta de la vicerectora de Política Acadèmica de regulació dels estudis de doctorat de conformitat 
amb el que disposa el Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de 

doctorat. 
 
Atès que la proposta de normativa preveu, entre d’altres, una nova configuració de l’estructura del doctorat, a 
través de la regulació dels programes de doctorats, que seran organitzats i gestionats mitjançant la creació de 
l’Escola de Doctorat de la UAB; la supervisió i seguiment del doctorand; un termini màxim de duració del 
doctorat; un règim de dedicació del doctorand a temps parcial i a temps complet; un procediment per a la 
defensa de tesis doctorals sotmeses a processos de protecció o transferència de tecnologia; així com la 

possibilitat d’incloure en el títol la menció “Doctor Internacional”. 
 
Vist els articles 12.3 i 14.3 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de 
Govern de la UAB, segons la redacció donada per l’acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel 
que fa a les competències de la Comissió d’Estudis de Grau i de la Comissió d’Estudis de Postgrau, que 
estableix que li corresponen informar les propostes que haurà d’aprovar el Consell de Govern sobre disposicions 

normatives en matèria acadèmica d’estudis de grau i de postgrau respectivament. 
 
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 normativa dels estudis de doctorat de la UAB de conformitat al Reial Decret 
99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat.  
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SEGON.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació.  
 

 

 
Acord 02/2012, de 14 de febrer, de la Comissió de d’Estudis de Grau, conjunta  

 
Vista la proposta de la vicerectora de Política Acadèmica d'aprovació del Calendari acadèmic per al curs 
acadèmic 2012-2013. 

 
Atesa la necessitat de disposar d’un calendari acadèmic marc de la UAB per a programar les activitats docents 
del curs acadèmic 2012-2013. 
 
Vista l’Ordre EMO/80/2011, de 27 d’abril, per la qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals per a l’any 
2012. 
  
Vista l'Ordre EMO/340/2011, de 29 de novembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a la 
Comunitat Autònoma de Catalunya per a l'any 2012. 
  
Vist l'article 12.3.c i 14.3.c de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de 
Govern de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern en data 15 de juliol de 2009, pel 

que fa a les competències de la Comissió d'Estudis de Grau i de Postgrau, que estableix que li correspon 
informar les propostes que haurà d'aprovar el Consell de Govern en matèria de calendari acadèmic i 
administratiu. 

 
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 ha adoptat els següents 

 
ACORDS 
 
PRIMER.- Informar favorablement el calendari acadèmic per al curs 2012-2013 . 
 
SEGON.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació.  

 
 
 
Acord 03/2012, de 14 de febrer, de la Comissió de d’Estudis de Grau  
 
Vista la proposta de la vicerectora de Política Acadèmica d'aprovació de l’oferta d’estudis i de places per a 
l’accés a la universitat mitjançant l’acreditació de l’experiència laboral o professional per al curs acadèmic 2012-

2013, per delegació del Consell de Govern. 
 
Vist l'article 36 del Reial Decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condiciones per a 
l’accés als ensenyaments universitaris oficials de grau, el qual disposa, que l’accés mitjançant l’acreditació 
d’experiència laboral o professional es realitzarà respecte a uns ensenyaments concrets oferts per la 
universitat. 
 

Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per l'acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a les 

competències de la Comissió d'Estudis de Grau. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Política Acadèmica, la 
Comissió d’Estudis de Grau ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar l'oferta d'estudis de grau per a l'accés mitjançant l'acreditació de l'experiència laboral o 
professional per al curs acadèmic 2012-2013, per delegació del Consell de Govern, que tot seguit es transcriu: 
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SEGON.- Encarregar la vicerectora de Política Acadèmica l'execució i el seguiment d'aquests acords. 
 
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius, garantint la seva difusió. 
 

 
 
Acord 04/2012, de 14 de febrer, de la Comissió de d’Estudis de Grau  
 
Vistes les propostes d’atorgament de premis extraordinaris de titulació presentades pels centres corresponents. 
 

Vist l’article 155 i següents 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, que 
regula l’atorgament dels premis extraordinaris de titulació. 
 

Vist l'article 12.2.c de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de 
la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a 
les competències de la Comissió d’Estudis de Grau, que estableix que li correspon aprovar la concessió dels 

premis extraordinaris d’estudis de grau. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Política Acadèmica, la 
Comissió d’Estudis de Grau de la UAB, ha adoptat els següents 
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ACORDS 
 

PRIMER.- Atorgar, per delegació del Consell de Govern, els premis extraordinaris de titulació per al curs 

acadèmic 2010-2011, als següents alumnes 
 
ESCOLA D’ENGINYERIA 
Adrián Conde Giménez 
Urbici Selga Basomba 
Alberto Pacheco Belzunces 

Héctor Farras Gutiérrez 
Antonio Ruso Gómez 
Gem Dot Artigas 
Adrián Sánchez Carmona 
Francisco Jose Ortega Belmonte 
Roc Prat López  
Mikel Petri Castro 

Mercedes Jiménez Blasco 
 

FACULTAT DE BIOCIÈNCIES 
Olaya Fernández Gayol 
Jessica Martínez Vargas 
David Bars Cortina 
Laura Isus Díaz 

Alejandro Sánchez Amaro 
Belén García Iareu 
Beatriz Pascual Rodríguez 
Damaso José Gallardo Torres 
Queralt Vallmajó Martín 
 

FACULTAT DE CIÈNCIES 
Robert Estivill Stroud 
Isaac Alcón Rovira 
Blanca Gallego Ramos 
Patricia Ballesta Torre 

Victor Fondevilla Moreu 
Marta Roige Taribo 

Álvaro Fernández-Llamazares Onrubia 
Pau Mestres Junque 
Ramón Nogueira Mañas 
Martín Citoler Saumell 
Maria del Mar Cartró Sabaté 
Jesús Cerquides Bueno  
Antonio Lozano Bagén 

 
FACULTAT D’ECONOMIA I EMPRESA 
Enrique Hidalgo Nieto 
María José Macías Pérez 
Jessica Serrano Celis 
Esther Ventura Caballé 

Montserrat Capdevila Vilaseca 
Mireia Guerrero Cordón 

Mònica Riu Mas 
Judith Lapeña Forgas 
Roger Quero Carrasco 
Álvaro Jiménez Jiménez 
Jose Luis Montalvez Aceituno 

Carlos Martínez Sarnago 
Marina Gil Garcia 
Juan Chamorro Rodríguez 
Pedro Rodríguez Blánquez 
Manuel Díaz Inglés 
Daniel López López 

 
FACULTAT DE FILOSOFIA I LLETRES 
Maria Bruna Álvarez Mora 
José Antonio Muñoz Mori 

Javier Fernández Sánchez 
Ariadna Boada Riera 
Anna Victor Amat 
Anna Serrano Rodríguez 
Arnau Cunill Sabatés 
Míriam Muntané Puig 
Daniel Fernández Rodríguez 

Alba Aguilera Felipe 
Gisela Nereida Galí Llauradó 

Helena Castells Savall 
Marta Osorio Álvarez 
Eude Sierra Guerrero 
Blanca Burillo Lago 
Raúl Fernández de la Rosa 

Maria Cristina Doronzo 
José Mira Ruiz 
Nuria Frías Jiménez 
Marta Mestre Bach 
Andrea Cabot Cañas 
Violeta Serrano García 

Javier Dorado Ferrer 
Marc Campos Mula 
Montserrat Selga Basomba 
Ramón Forcada Codinachs 
Diego Rubio Rodríguez 

Barbara Simone Zimmermann Kuoni 
Santiago Gorostiza Langa 

Ciara Cabodevila Castesano 
Mariona Sagués Cespedosa 
Francesc Xavier Chavarria Talarn 
Juan Guijarro Ferreiro 
Maria Jesús Conejo Antúnez 
Marta Nieto Postigo 
Julia Van Der Beek Viadé 

Maria Carbó Martín 
Francisco Lazo Montero 
Maria Jesús Conejo Antúnez 
Joelle Isabelle Pascual Ep Ruiz 
 
FACULTAT DE TRADUCCIÓ I D’INTERPRETACIÓ 

Lidia Arumí Cardoner 
Nereida Jaén Bengoechea 

Ada Carla Benet Duran 
Adriana Pérez Vieira 
Miguel Chamorro Vega 
Estel de Primavera Llansana Martínez 
Aitor Martinez Bastidas 

Joan Ferrarons i Llagostera 
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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 05/2012, de 14 de febrer, de la Comissió de d’Estudis de Grau  
 

Vista la proposta de la vicerectora de Política Acadèmica de modificació de taules d’adaptació presentades pels 
centres corresponents de la UAB. 

 
Atès la necessitat d’adaptar les assignatures del estudis regulats de conformitat amb els plans d’estudis 
anteriors al Reial Decret 1393/2007 als nous graus. 

 
Atès que les propostes comporten una addició en la memòria del títol de grau corresponent i, per tant, una 
modificació del pla d’estudis, per la qual cosa, s’ha de seguir el mateix procediment de modificació de les 
memòries del títols. 

 
Vist l'article 28 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 
universitaris oficials, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, que regula la modificació dels plans 
d’estudis conduents a l’obtenció de títols oficials ja verificats. 

 
Vist l'article 12.2.a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a 
les competències de la Comissió d’Estudis de Grau, que estableix que li correspon, per delegació del Consell de 
Govern, l’aprovació dels plans d’estudis dels estudis de grau que condueixen a l’obtenció de títols oficials i de 
títols propis i informar-ne el Consell Social, així com aprovar les modificacions derivades de la seva aplicació. 

 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Política Acadèmica, la 

Comissió d’Estudis de Grau de la UAB ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la modificació de les taules d’adaptació dels títols de 
grau següents: 

 
- Grau de Ciència i tecnologia dels aliments  

 
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 06/2012, de 14 de febrer, de la Comissió de d’Estudis de Grau  

 
 

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 que es presenten, per tal d’adequar-la 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 Comunicació Audiovisual 
- Grau en Criminologia 
- Grau en Educació Primària 
- Grau en Enginyeria Elèctrica 
- Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 
- Grau en Fisioteràpia. Escola Universitària de Ciències de la Salut de Manresa 
- Grau en Fisioteràpia. Escoles Universitàries Gimbernat i Tomàs Cerdà 
- Grau en Infermeria. Escola Universitària de la Creu Roja 
- Grau en Infermeria. Escola Universitària d’Infermeria Sant Pau 
- Grau en Infermeria. Escola Universitària de Ciències de la Salut de Manresa 
- Grau en Infermeria. Escoles Universitàries Gimbernat i Tomàs Cerdà 
- Grau en Humanitats, condicionat a la supressió de la competencia transversal “Comunicar de forma oral 

y escrita, con corrección, precisión y claridad los conocimientos adquiridos”. 
 

 
SEGON.- Revisar el circuit d’aprovació de les propostes de modificació de memòries en el cas de les escoles 
adscrites. 

 
TERCER.-Encarregar la vicerectora de Política Acadèmica l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
 
QUART.- Comunicar els presents acords al vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 
 
 
 
Acord 07/2012, de 14 de febrer, de la Comissió de d’Estudis de Grau  

 
 
Vista la proposta de la vicerectora de Política Acadèmica d'aprovació de reconeixement de Cicles Formatius de 

Grau Superior per crèdits d'estudis de grau presentades pels centres corresponents. 
 
Atesa la necessitat d'implementar l'oferta d'ensenyaments superiors oficials que donen dret a reconeixement 
acadèmic en els estudis de grau per al curs acadèmic 2011-2012. 

 
Vist l'article 6.2 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels 
ensenyaments universitaris oficials, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, que disposa que podran 
ser objecte de reconeixement els crèdits cursats en altres ensenyaments superiors oficials. 
 
Vist l'article 78 del Text Refós de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats 
de conformitat amb al Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de 

juliol, aprovat per l'acord del Consell de Govern de 2 de març de 2011, el qual disposa que podran ser objecte 
de reconeixement els crèdits cursats en altres ensenyaments superiors oficials. 
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Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 

UAB, segons la redacció donada per l'acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a les 
competències de la Comissió d'Estudis de Grau. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Política Acadèmica, la 

Comissió d’Estudis de Grau ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar el reconeixement de Cicles Formatius de Grau Superior per crèdits d'estudis de grau, que tot 
seguit es transcriu: 
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SEGON.- Encarregar la vicerectora de Política Acadèmica l'execució i el seguiment d'aquests acords. 
 
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius, garantint la seva difusió. 

 

 
 
Acord 08/2012, de 14 de febrer, de la Comissió de d’Estudis de Grau  

 
Vista la proposta de la vicerectora de Política Acadèmica d’aprovació de l’oferta d’assignatures de lliure elecció, 
per al curs acadèmic 2011/2012, presentades per les estructures bàsiques de la UAB i altres entitats. 
 

Atès la necessitat d’implementar l’oferta d’assignatures de lliure elecció per al curs acadèmic 2011/2012. 
 
Vist l'article 7 del Reial Decret 1497/1987, de 27 de novembre, pel qual s’estableixen directrius generals 
comunes dels plans d’estudi dels títols universitaris de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional, el 
qual disposa que l’estudiant pot configurar una part del seu currículum amb matèries de lliure elecció.  
 
Vist l’article 261.7 del Text Refós de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris 

regulats de conformitat amb els plans d’estudis anteriors al Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, aprovat 
per l’acord del Consell de Govern de 17 de novembre de 2010, el qual regula el règim de les activitats de lliure 
elecció no incloses en la programació acadèmica dels estudis oficials de la UAB, i disposa, que han de ser 

comunicades o aprovades segons el cas, cada curs acadèmic, per la comissió competent en la matèria. 
 
Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per l’acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a les 

competències de la Comissió d’Estudis de Grau. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Política Acadèmica, la 
Comissió d’Estudis de Grau de la UAB ha adoptat els següents 
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ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar les activitats susceptibles de reconeixement com crèdits de lliure elecció per al curs 2011-

2012 , que tot seguit es transcriu: 

 
SEGON.- Donar el vistiplau a les activitats susceptibles de reconeixement com crèdits de lliure elecció per al 
curs 2011-2012 aprovades pels centres de la UAB, que tot seguit es transcriu:  
 

 
 
 
 
TERCER.- Encarregar la vicerectora de Política Acadèmica l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
 
QUART.- Comunicar els presents acords al vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 

mesures necessàries per a fer-los efectius, garantint la seva difusió. 
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Acord 09/2012, de 14 de febrer, de la Comissió de d’Estudis de Grau  

 

Vista la proposta de la vicerectora de Política Acadèmica de criteris de reconeixement acadèmic de crèdits per la 
participació en activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de 
cooperació. 
 
Atesa la necessitat d’establir criteris comuns d’actuació per tal d’implementar l’oferta d’activitats de 
reconeixement acadèmic. 

 
Vist l'article 12.8 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels 
ensenyaments universitaris oficials, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, que disposa que els 
estudiants podran obtenir reconeixement acadèmic en crèdits per la participació en activitats universitàries 
culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació. 
 
Vist que els articles 89.1.b i 95 i següents del Text Refós de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als 

estudis universitaris regulats de conformitat amb al Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, modificat pel 
Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, aprovat per l'acord del Consell de Govern de 2 de març de 2011, que 

regulen el reconeixement de les activitats abans esmentades. 
 
Vist l'article 12.3 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de 
la UAB, segons la redacció donada per l’acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a 
les competències de la Comissió d’Estudis de Grau, 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. 
 
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 Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis 

universitaris regulats de conformitat amb al Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, aprovada pel Consell de 
Govern en data 2 de març de 2011, pel que fa al reconeixement de crèdits en els estudis de grau per la 

participació en activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, de solidaritat i de 
cooperació. 
 
SEGON.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació. 
 
 
 

I.2.4. Comissió d’Estudis de Postgrau 
[tornar a l’índex] 

 
Acord 02/2012, de 14 de febrer, de la Comissió de 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. 
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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 03/2012, de 14 de febrer, de la Comissió de 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 
 
ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, els plans d’estudis de màsters i diplomes de postgrau 
propis següents, condicionat a l’aprovació dels títols corresponents pels òrgans competents.  
 

- Màster en Creació de Videojocs 
- Màster en Disseny Multimèdia  
- Màster en Ciència i Benestar de l’Animal de Laboratori 

- Màster en Dietètica i Nutrició Humana 

- Màster en Dret Civil i Familiar 
- Màster en Dret de Família 
- Màster en Dret Animal i Societat /Animal Law & Society 
- Diplomatura de Postgrau en Comunicació en Línia i Gestió de Xarxes Socials 

 
SEGON.- Encarregar a 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. 
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Acord 04/2012, de 14 de febrer, de la Comissió de 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. 
 
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. 
 
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 05/2012, de 14 de febrer, de la Comissió de 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 
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ACORDS 
 

PRIMER.- Atorgar, per delegació del Consell de Govern, els premis extraordinaris de doctorat següents: 

 
Ana Ojeda García 
Núria Mach Casellas 
Rosa Agustina Binimelis Adell 
Ester Garcia Solsona 
Trevor Francis Keenan 

Carlos Martínez Gasol 
Jordi Oliver Solà 
Joan Bartrina Rapesta 
Jordi Cucurull Juan  
Enol Fernández del Castillo 
Aura Hernández Sabaté 
Àgata Lapedriza García 

David Gerónimo Gómez 
Ignasi Rius Ferrer  

Carlos Fernández Tena 
Gonzalo Vera Rodríguez 

Emilio José Juárez Pérez 
Pau Farràs Costa 
Alessandra Bonanni 
Ana Isabel Lermo Soria 
Aleix Comas Vives 

Adolfo Pizzinato 
Maria José Luque Cubero 
Margarita Romero Velasco 
Alejandra Pinto Meza 
Rosa Baeza Lanuza 
Iluminada Corripio Collado 
Susana Carmona Cañabate 

José Antonio Ramos Quiroga 
Susana de Sola Llopis 

Mònica Astals Vizcaino 
Josep Garre Olmo 

 
 
SEGON.- Encarregar el delegat de la rectora per al Doctorat l'execució i el seguiment d’aquests acords. 

 
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius. 

 
 

 
Acord 06/2012, de 14 de febrer, de la Comissió de 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 
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Acord 07/2012, de 14 de febrer, de la Comissió de 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 Postgrau 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 08/2012, de 14 de febrer, de la Comissió de 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. 
 
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 
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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 Geologia i Geofísica de Reservoris  
- Màster Universitari en Polítiques Públiques / Public Policy  
- Màster Universitari en Recerca en Salut Mental  

- Màster Universitari en Recursos Minerals i Riscos Geològics  
- Màster Universitari en Seguretat Internacional  
- Màster Universitari en Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania, condicionat a la presentació dels fulls 

de recursos per tal d’assegurar la seva viabilitat econòmica. 
 

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 09/2012, de 14 de febrer, de la Comissió de d’Estudis de Postgrau  

 
En data 25 de gener de 2011 la Comissió d’Estudis de Postgrau va aprovar la Memòria corresponent al Màster 
Universitari en Seguretat de les Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions (MISTIC), a la qual 

consten 6 crèdits de matèries optatives. Aquest és un Màster Interuniversitari que coordina la Universitat 
Oberta de Catalunya. 
 
L’Oficina de Programació i Qualitat, un cop revisada la documentació aprovada per la Universitat coordinadora, 
ha comunicat que s’ha produït un error material en el contingut de les matèries optatives, que han de ser 12 
crèdits.  
 

Vist que l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques 
i del procediment administratiu comú, i les seves posteriors modificacions, estableix que les administracions 
públiques poden rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els error materials, de fet 

o aritmètics existents en els seus actes. 
 
Vist que l’article 74.2 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, disposa que la competència per a rectificar errors materials, de fet o aritmètics en els 

actes i les disposicions reglamentàries correspon a l’òrgan que els ha dictat. 
 
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 

 
ACORDS 
 
PRIMER.- Corregir l’error material observat en l’acord de la Comissió d’Estudis de Postgrau de data 25 de gener 
de 2011 pel qual s’aprova la Memòria corresponent al Màster Universitari en Seguretat de les Tecnologies de la 
Informació i de les Comunicacions (MISTIC) . 

 

SEGON.- Encarregar a la vicerectora de Política Acadèmica l'execució i el seguiment dels presents acords. 
 
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicerectora de Política Acadèmica i al vicegerent d’Ordenació 
Acadèmica. 
 
 
 

Acord 10/2012, de 14 de febrer, de la Comissió de d’Estudis de Postgrau, conjunta  
 
Vista la proposta de la vicerectora de Política Acadèmica de regulació dels estudis de doctorat de conformitat 
amb el que disposa el Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de 
doctorat. 
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Atès que la proposta de normativa preveu, entre d’altres, una nova configuració de l’estructura del doctorat, a 

través de la regulació dels programes de doctorats, que seran organitzats i gestionats mitjançant la creació de 

l’Escola de Doctorat de la UAB; la supervisió i seguiment del doctorand; un termini màxim de duració del 
doctorat; un règim de dedicació del doctorand a temps parcial i a temps complet; un procediment per a la 
defensa de tesis doctorals sotmeses a processos de protecció o transferència de tecnologia; així com la 
possibilitat d’incloure en el títol la menció “Doctor Internacional”. 
 
Vist els articles 12.3 i 14.3 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de 

Govern de la UAB, segons la redacció donada per l’acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel 
que fa a les competències de la Comissió d’Estudis de Grau i de la Comissió d’Estudis de Postgrau, que 
estableix que li corresponen informar les propostes que haurà d’aprovar el Consell de Govern sobre disposicions 
normatives en matèria acadèmica d’estudis de grau i de postgrau respectivament. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Política Acadèmica, la 
Comissió d’Estudis de Postgrau de la UAB ha adoptat els següents 

 
 
ACORDS 
 
PRIMER.-Informar favorablement la normativa dels estudis de doctorat de la UAB de conformitat al Reial Decret 

99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat.  
 
SEGON.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació.  
 

 
 
Acord 11/2012, de 14 de febrer, de la Comissió de d’Estudis de Postgrau, conjunta  

 
Vista la proposta de la vicerectora de Política Acadèmica d'aprovació del Calendari acadèmic per al curs 
acadèmic 2012-2013. 
 

Atesa la necessitat de disposar d’un calendari acadèmic marc de la UAB per a programar les activitats docents 
del curs acadèmic 2012-2013. 

 
Vista l’Ordre EMO/80/2011, de 27 d’abril, per la qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals per a l’any 
2012. 
  
Vista l'Ordre EMO/340/2011, de 29 de novembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a la 
Comunitat Autònoma de Catalunya per a l'any 2012. 
  
Vist l'article 12.3.c i 14.3.c de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de 
Govern de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern en data 15 de juliol de 2009, pel 
que fa a les competències de la Comissió d'Estudis de Grau i de Postgrau, que estableix que li correspon 
informar les propostes que haurà d'aprovar el Consell de Govern en matèria de calendari acadèmic i 
administratiu. 

 
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 
Comissions d’Estudis de Postgrau ha adoptat els següents 
 
 

ACORDS 
 
PRIMER.- Informar favorablement el calendari acadèmic per al curs 2012-2013 . 
 
SEGON.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació.  
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I.6.5. Comissió d’Investigació 
[tornar a l’índex] 

Acord 1/2012 de 16 de febrer, de la Comissió d'Investigació 

 
La Comissió d'Investigació de la UAB, ha adoptat el següent 
 
ACORD 
 
Aprovar la priorització dels ajuts postdoctorals, que tot seguit es transcriu: 

 

Resolució Comissió d'Investigació de 16 de febrer de 2012 

Departament DNI / Passaport 
Subtotal CV 

candidat 
Subtotal 

grup 
Subtotal memòria 

projecte 
TOTAL 

 

Departament de Ciència Política i de 
Dret Públic 

70864132M 4,5 2,5 2 9 

Reserves 

312023 4,5 3 1 8,5 

Departament de Ciències de 
l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana 

20010690T 5 2,5 2 9,5 

Reserves 

X3094484H 4 3 2 9 

46338158 4 2,5 1 7,5 

Departament de Filosofia 

E461427 4,5 3 1 8,5 

Reserves 

44997549G 3,5 2,5 2 8 

B953481 3,5 3 1,5 8 

Departament de Genètica i de 
Microbiologia 

P00535754 2,8 3 2 7,8 

Reserves 

44018842Q 3,5 2 2 7,5 

E7359439 2,1 3 2 7,1 

Departament de Pediatria, 
d'Obstetrícia i Ginecologia i de 

Medicina Preventiva 
AB755599 4,4 2,5 2 8,9 

Departament d'Economia Aplicada Deserta     

Departament d'Enginyeria Química 

74645741T 5 2 2 9 

Reserves 

367828 5 2 1,5 8,5 

34995211K 4 2 2 8 

Departament de Medicina i Cirurgia 
Animals 

Deserta     

Institut de Ciència i Tecnologia 
Ambientals (ICTA) 

460279 5 2,5 2 9,5 

Reserves 

1980499-6 5 2,5 1,5 9 

70800913J 2,5 2,5 2 7 
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Acord 2/2012, de 16 de febrer, de la Comissió d'Investigació 

 

Vista la proposta del vicerector d’Investigació sobre la integració funcional de la Cartoteca General (CG) a la 
Biblioteca d’Humanitats. 
 
Atès que la CG està ubicada a la tercera planta de la Biblioteca d'Humanitats. 
 
Atès que la darrera actualització de la Relació de Llocs de Treball de la UAB (RLT) reflecteix la integració de la 

CG en la Biblioteca d’Humanitats sota la unitat orgànica de l’Administració de Lletres i de Psicologia per tal 
d’optimitzar els recursos disponibles en el Servei de Biblioteques. 
 
Atès que aquesta integració funcional comportarà el següent:  

i. Una única gestió de personal, administrativa i de funcionament  per part de la dirección de la 
Biblioteca d’Humanitats;  
ii. La CG mantindrà la seva entitat com a gestora de la col·lecció cartogràfica de la UAB, disposant de 

pressupost propi i de comissió d'usuaris pròpia;  
iii. La Comissió d'usuaris de la CG  mantindrà la seva actual composició i, a més, el / la Cap de la 

Biblioteca Humanitats s'hi incorporarà com a membre nat. La Comissió podrà decidir sobre la 
conveniència d’integrar-se o no en la Comissió d’Usuaris de la Biblioteca d’Humanitats. En aquest 
supòsit, les dues comissions acordarien la composició de la nova comissió conjunta, ajustant-se al marc 
normatiu establert en el Reglament del Servei de Biblioteques. 

 

Vist l'article 3.1 del Reglament del Servei de Biblioteques aprovat per acord de la Junta de Govern de 20 de 
juliol de 1995, modificat per l’acord del Consell de Govern de 27 de febrer de 2003 segons el qual ‘el Servei de 
Biblioteques s'estructura en grans unitats temàtiques o atenent criteris de territorialitat’. 
 
Vist l'article 16.1.b) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 13 de juliol de 2011, pel que fa a 

les competències de la Comissió d’Investigació, que estableix que li correspon resoldre els assumptes derivats 
de l’aplicació de les normatives aprovades en matèria d’investigació pel consell de govern. 
 
D’acord amb l’article 41 i següents del text refós de la normativa de la UAB en matèria d’investigació (acord 
núm. 24/2011 del Consell de Govern de 2 de març) que regulen els serveis universitaris. 

 
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 integració funcional de la Cartoteca General a la Biblioteca d'Humanitats. 

 
SEGON.- Encarregar el vicerector d’investigació l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
 
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius. 
 

 
Acord 3/2012, de 16 de febrer, de la Comissió d'Investigació 

 
La Comissió d'Investigació de la UAB, ha adoptat el següent 
 
ACORD 
 

Proposar els següents investigadors a la convocatòria EMPI: 
 

PRIORITAT INVESTIGADOR 

1 Miquel Àngel Piera 

2 Mª Eugenia Suárez 

3 Pere Solà 

4 Manuel Valiente 
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Acord 4/2012, de 16 de febrer, de la Comissió d'Investigació 

 
La Comissió d'Investigació de la UAB, ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Informar favorablement l’aprovació: 

 
- de la política institucional d’accés obert a la UAB; i,  
- de la normativa que reguli el dipòsit digital de documents de la UAB. 

 
SEGON.- Facultar al vicerector d’investigació perquè elevi aquest informe favorable al Consell de Govern per tal 
que exerceixi les seves competències.  
 

TERCER.- Encarregar el vicerector d’investigació l’execució i el seguiment d’aquests acords. 
 

QUART.- Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius. 
 
 
 

Acord 5/2012, de 16 de febrer, de la Comissió d'Investigació 
 
Vista la proposta del vicerector d’Investigació de data 13 de febrer de 2012 per la qual es proposa la creació 
d’un Centre d’Estudis i Recerca en Nanociència i Nanotecnologia.  
 
Vista la memòria tècnica de data 10 de febrer de 2010. 

 
Vist l’article 16.4 de la normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de 
la UAB, aprovat per acord de data 21 d’abril de 2005 i modificada pels acords de 15 de març i 2 de novembre 
de 2006, d’1 de febrer i 25 d’abril de 2007, 15 de juliol de 2009 i 13 de juliol de 2011 segons els quals, 
correspon a la Comissió d’Investigació informar de les propostes que han de ser discutides i, si escau, 

aprovades pel Consell de Govern pel que fa, entre d’altres, a la creació de centres d’estudis i 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 la creació del Centre d’Estudis i de Recerca en Nanociència i Nanotecnologia. 
 
SEGON.- Facultar al vicerector d’investigació perquè presenti un nou text de la memòria resum d’activitats i del 
seu Reglament i, un cop aprovats pels membres de la Comissió, elevi aquest informe favorable junt amb la 
nova memòria resum d’activitats i el Reglament del CER al Consell de Govern per tal que exerceixi les seves 
competències.  

 
TERCER.- Encarregar el vicerrector d’investigació l’execució i el seguiment d’aquests acords. 

 
QUART.- Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius. 
 
 

 
Acord 6/2012, de 16 de febrer, de la Comissió d'Investigació 
 
Vist que en data 17 de maig de 2011 la Comissió d’Investigació va acordar (número 22/2011), per 
assentiment, el següent:  
 

‘PRIMER.- Aprovar l’adscripció de l’activitat de recerca del PDI relacionat a continuació al Centre de Visió 

per Computació (CVC) amb efectes del dia següent de l’adopció del present acord:   
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PDI Departament origen Centre destinació 

Benavente Vidal, Robert Ciències de la Comunicació CVC 

Fornés Bisquerra, Alícia Ciències de la Comunicació CVC 

Gerónimo Gómez, David Ciències de la Comunicació CVC 

Hernández Sabaté, Aura Ciències de la Comunicació CVC 

Penacchio, Olivier Ciències de la Comunicació CVC 

Ponsa Mussarra, Daniel Ciències de la Comunicació CVC 

Ramos Terrades, Oriol Ciències de la Comunicació CVC 

Rusiñol Sanabra, Marçal Ciències de la Comunicació CVC 

 
SEGON.- Comunicar els presents acords al vicegerent d’Investigació, al PDI interessat i al Centre de Visió 
per Computació’.  
 

Atès que a l’hora de transcriure l’acord es va patir l’error material de consignar indegudament el nom del 
departament d’on provenen el PDI relacionat l’activitat investigadora dels quals s’adscribeix al CVC, ja que 

aquests provenen del Departament de Ciències de la Computació i no del Departament de Ciències de la 
Comunicació com es va indicar incorrectament.  
 
Vist l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú, i l’article 74.2 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, disposa que la competència per a rectificar errors 

materials, de fet o aritmètics en els actes i les disposicions reglamentàries correspon a l’òrgan que els ha dictat. 
 
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.- Corregir l’error material observat a l’acord 22/2011, de 17 de maig de 2011, de la Comissió 
d’Investigació pel qual s’aprova l’adscripció de l’activitat investigadora d’una sèrie de PDI de la UAB al Centre 
de Visió per Computació en el sentit de substituir el nom del Departament d’origen dels mateixos de ‘Ciències 
de la Comunicació’ per ‘Ciències de la Computació’.  
 

SEGON.- Encarregar el vicerector d’Investigació l'execució i el seguiment dels presents acords. 
 
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent d’investigació, al PDI interessat i al Centre de Visió per 
Computació. 
 
 

 

Acord 7/2012, de 16 de febrer, de la Comissió d'Investigació 
 
La Comissió d'Investigació de la UAB, ha adoptat el següent 
 
ACORD 
 

Estimar les al·legacions presentades per la doctora Roser Pintó contra la resolució de la Comissió d’Investigació 
de data 29 de novembre de 2011 i estimar la Convocatòria d’Ajuts per a la Publicació de Revistes Periòdiques 
de Recerca (REV2011). 
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I.2.6. Comissió de Personal Acadèmic 

[tornar a l’índex] 

 
Acord 01/2012, de 8 de febrer, de la Comissió de Personal Acadèmic 
 
D’acord amb el Reial Decret 1325/2002 de 13 de desembre, el qual modifica parcialment el Reial Decret 
1086/89, de 28 d’agost, sobre retribucions del professorat universitari, basat en el reconeixement dels mèrits 

de les activitats docent i investigadora. 

 
Atès que en aquesta sessió de la Comissió es va presentar la documentació corresponent a la proposta de 
resolució de sol·licituds dels mèrits de docència del professorat per períodes generats fins el 31 de desembre de 
2011. 
 

Vist l'article 18.1 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de 
la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a 

les competències de la Comissió de Personal Acadèmic en relació a l’avaluació del personal acadèmic.  
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Personal Acadèmic, la 
Comissió de Personal Acadèmic de la UAB, ha adoptat els següents 
 

ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la proposta de resolució de les sol·licituds dels complements per mèrits de docència del 
professorat funcionari i contractat, per períodes generats fins el 31 de desembre de 2011, que tot seguit es 
transcriu: 
 

Resolució de diverses sol·licituds en relació amb l’avaluació de trams de docència estatals i bàsics, 

per períodes generats fins el 31 de desembre de 2011  
 

AVALUACIÓ DE DOCÈNCIA ESTATAL I BÀSICA 2011 - DEL PROFESSORAT FUNCIONARI I 
LABORAL 

DNI OBSERVACIÓ TRAM 

37262197N CANVI NIVELL 

36956711N CANVI NIVELL 

37624465F CANVI NIVELL 

24287676K CANVI NIVELL 

39832923M CANVI NIVELL 

39824000Y CANVI NIVELL 

40253597D CANVI NIVELL 

15230036B CANVI NIVELL 

36551085Z CANVI NIVELL 

38035783Q CANVI NIVELL 

46209804K CANVI NIVELL 

46106262W CANVI NIVELL 

41336521R CANVI NIVELL 

37774965H CANVI NIVELL 

X0627482L CANVI NIVELL 

00243062K CANVI NIVELL 

46623380B CANVI NIVELL 

06507542Z CANVI NIVELL 

77255039V CANVI NIVELL 
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AVALUACIÓ DE DOCÈNCIA ESTATAL I BÀSICA 2011 - DEL PROFESSORAT FUNCIONARI I 
LABORAL 

DNI OBSERVACIÓ TRAM 

38756407G CANVI NIVELL 

38039529J CANVI NIVELL 

37258934S CANVI NIVELL 

17422156R CANVI NIVELL 

37242222R CANVI NIVELL 

21622590Z CANVI NIVELL 

37632796N CANVI NIVELL 

37234187Q CANVI NIVELL 

15896845G CANVI NIVELL 

37309050Z CANVI NIVELL 

37310373A CANVI NIVELL 

37622726Q CANVI NIVELL 

38398789J CANVI NIVELL 

46116810Q NOU TRAM 

40869062V NOU TRAM 

43098685C NOU TRAM 

16800377G NOU TRAM 

36919664H NOU TRAM 

01808155X NOU TRAM 

33907007Q NOU TRAM 

35062278C NOU TRAM 

40317374F NOU TRAM 

39901881D NOU TRAM 

39122983Y NOU TRAM 

33863866T NOU TRAM 

46670892M NOU TRAM 

33862269J NOU TRAM 

36973373E NOU TRAM 

43417840G NOU TRAM 

39343132E NOU TRAM 

37248107K NOU TRAM 

39875005C NOU TRAM 

45479413H NOU TRAM 

33948341L NOU TRAM 

46217914N NOU TRAM 

39859905P NOU TRAM 

37375426N NOU TRAM 

36965762R NOU TRAM 

33888605Z NOU TRAM 

37310736K NOU TRAM 

37278613Y NOU TRAM 

39817270S NOU TRAM 

52593745J NOU TRAM 
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AVALUACIÓ DE DOCÈNCIA ESTATAL I BÀSICA 2011 - DEL PROFESSORAT FUNCIONARI I 
LABORAL 

DNI OBSERVACIÓ TRAM 

46225833L NOU TRAM 

17139475J NOU TRAM 

45484131K NOU TRAM 

36971224N NOU TRAM 

43627440M NOU TRAM 

39857935Q NOU TRAM 

38806428T NOU TRAM 

46644602G NOU TRAM 

39146577W NOU TRAM 

16523922D NOU TRAM 

77729396E NOU TRAM 

37306825C NOU TRAM 

51350953A NOU TRAM 

33865823W NOU TRAM 

32764318J NOU TRAM 

77603564T NOU TRAM 

33885933X NOU TRAM 

36504636W NOU TRAM 

34746401W NOU TRAM 

77300900Q NOU TRAM 

38801597E NOU TRAM 

X1440739L NOU TRAM 

37730991C NOU TRAM 

46126083C NOU TRAM 

43054631B NOU TRAM 

42806447C NOU TRAM 

05351294E NOU TRAM 

37735627X NOU TRAM 

35039059P NOU TRAM 

77627395A NOU TRAM 

37679284V NOU TRAM 

37687915T NOU TRAM 

46222575G NOU TRAM 

37367824T NOU TRAM 

39846217M NOU TRAM 

33924785S NOU TRAM 

34735737X NOU TRAM 

46219712Q NOU TRAM 

52163085M NOU TRAM 

39674581H NOU TRAM 

38462849H NOU TRAM 

43416911H NOU TRAM 
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AVALUACIÓ DE DOCÈNCIA ESTATAL I BÀSICA 2011 - DEL PROFESSORAT FUNCIONARI I 
LABORAL 

DNI OBSERVACIÓ TRAM 

37313741J NOU TRAM 

38148923L NOU TRAM 

37740977R NOU TRAM 

40309823T NOU TRAM 

36923142T NOU TRAM 

17709286E NOU TRAM 

16532886A NOU TRAM 

43418173S NOU TRAM 

33310514M NOU TRAM 

38085113B NOU TRAM 

46530091X NOU TRAM 

38089115B NOU TRAM 

46653111A NOU TRAM 

39043282T NOU TRAM 

39032779P NOU TRAM 

36569094Z NOU TRAM 

37353886T NOU TRAM 

42990005S NOU TRAM 

25571471W NOU TRAM 

18414251Z NOU TRAM 

39184852M NOU TRAM 

46602335B NOU TRAM 

33862313B NOU TRAM 

78147353T NOU TRAM 

39314734Y NOU TRAM 

33886035C NOU TRAM 

43397831M NOU TRAM 

40300469F NOU TRAM 

46664310R NOU TRAM 

37658102H NOU TRAM 

46332646C NOU TRAM 

39028933A NOU TRAM 

33904432V NOU TRAM 

39339746V NOU TRAM 

38510587P NOU TRAM 

25148494H NOU TRAM 

38494699J NOU TRAM 

53073201B NOU TRAM 

46564302C NOU TRAM 

28915989K NOU TRAM 

14576011Z NOU TRAM 

39147624Z NOU TRAM 
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AVALUACIÓ DE DOCÈNCIA ESTATAL I BÀSICA 2011 - DEL PROFESSORAT FUNCIONARI I 
LABORAL 

DNI OBSERVACIÓ TRAM 

37374410P NOU TRAM 

33882904V NOU TRAM 

36978467X NOU TRAM 

16280385L NOU TRAM 

40823682Q NOU TRAM 

24180981T NOU TRAM 

38511030Z NOU TRAM 

46624867A NOU TRAM 

35029036J NOU TRAM 

77783804N NOU TRAM 

33889858W NOU TRAM 

24164885G NOU TRAM 

46217444W NOU TRAM 

46560908F NOU TRAM 

77527912H NOU TRAM 

40291939X NOU TRAM 

46641597N NOU TRAM 

29174675A NOU TRAM 

46642684H NOU TRAM 

47657386Y NOU TRAM 

X2254956J NOU TRAM 

36968137F NOU TRAM 

36928428L NOU TRAM 

39162589Y NOU TRAM 

39155780M NOU TRAM 

39185014Y NOU TRAM 

38063015Q NOU TRAM 

46339344W NOU TRAM 

37679786J NOU TRAM 

39177834W NOU TRAM 

36957151S NOU TRAM 

40250261P NOU TRAM 

38470989Q NOU TRAM 

37656114P NOU TRAM 

19836927W NOU TRAM 

24357621T NOU TRAM 

78001067V NOU TRAM 

46601010C NOU TRAM 

35056567J NOU TRAM 

43719968G NOU TRAM 

52177182A NOU TRAM 

43521460D NOU TRAM 
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AVALUACIÓ DE DOCÈNCIA ESTATAL I BÀSICA 2011 - DEL PROFESSORAT FUNCIONARI I 
LABORAL 

DNI OBSERVACIÓ TRAM 

37720524H NOU TRAM 

35058141T NOU TRAM 

78022321L NOU TRAM 

77295661K NOU TRAM 

52170407J NOU TRAM 

19983729H NOU TRAM 

43684374Z NOU TRAM 

41496797J NOU TRAM 

90000376L NOU TRAM 

52594576Q NOU TRAM 

46218933L NOU TRAM 

77911321V NOU TRAM 

21985760Z NOU TRAM 

46672389F NOU TRAM 

38487285M NOU TRAM 

35040326X NOU TRAM 

52406730B NOU TRAM 

38780916H NOU TRAM 

43267705J NOU TRAM 

46212849F NOU TRAM 

39649081W NOU TRAM 

15766087R NOU TRAM 

X0163262P NOU TRAM 

34731216C NOU TRAM 

40985079E NOU TRAM 

37267381K NOU TRAM 

46627359B NOU TRAM 

43394718C NOU TRAM 

11428665B NOU TRAM 

40896450N NOU TRAM 

46620967J NOU TRAM 

17206086Q NOU TRAM 

37283500V NOU TRAM 

36984544S NOU TRAM 

39330730V NOU TRAM 

77733375E NOU TRAM 

39019026D NOU TRAM 

77061625X NOU TRAM 

37371641E NOU TRAM 

37690384P NOU TRAM 

38794700W NOU TRAM 

37308285P NOU TRAM 
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AVALUACIÓ DE DOCÈNCIA ESTATAL I BÀSICA 2011 - DEL PROFESSORAT FUNCIONARI I 
LABORAL 

DNI OBSERVACIÓ TRAM 

35075680J NOU TRAM 

37727364G NOU TRAM 

X2794929S NOU TRAM 

46210158F NOU TRAM 

46118937G NOU TRAM 

33968649H NOU TRAM 

39179507L NOU TRAM 

46318754C NOU TRAM 

37662791S NOU TRAM 

48015956Y NOU TRAM 

46328042Q NOU TRAM 

38427328D NOU TRAM 

39177023L NOU TRAM 

35113356S NOU TRAM 

39187668S NOU TRAM 

46543896S NOU TRAM 

40897748E NOU TRAM 

46660624H NOU TRAM 

46129059Y NOU TRAM 

46682192N NOU TRAM 

39168805N NOU TRAM 

37355606H NOU TRAM 

38505088Y NOU TRAM 

38704345Z NOU TRAM 

39161343W NOU TRAM 

39143818A NOU TRAM 

33876216E NOU TRAM 

43705966D NOU TRAM 

37723122V NOU TRAM 

46217013P NOU TRAM 

77269419E NOU TRAM 

49186651R PRIMERA 

35066391Q PRIMERA 

46594849T PRIMERA 

37649265J PRIMERA 

40969579R PRIMERA 

39343311V PRIMERA 

37637905S PRIMERA 

40982185A PRIMERA 

43722918X PRIMERA 

39371919J PRIMERA 

40323754Q PRIMERA 
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AVALUACIÓ DE DOCÈNCIA ESTATAL I BÀSICA 2011 - DEL PROFESSORAT FUNCIONARI I 
LABORAL 

DNI OBSERVACIÓ TRAM 

47879710N PRIMERA 

44023574X PRIMERA 

47650194J PRIMERA 

53293027A PRIMERA 

34739234B PRIMERA 

44984506W PRIMERA 

52594131P PRIMERA 

46805323R PRIMERA 

38138569S PRIMERA 

40423782V PRIMERA 

35103017A PRIMERA 

46703358H PRIMERA 

45478788Z PRIMERA 

45462461V PRIMERA 

44197057G PRIMERA 

44015396C PRIMERA 

43424052Y PRIMERA 

27231759N PRIMERA 

39358137P PRIMERA 

40983046J PRIMERA 

37724304A PRIMERA 

39314426C PRIMERA 

38458166G PRIMERA 

40524375P PRIMERA 

73197797K PRIMERA 

37326907T PRIMERA 

38147232F PRIMERA 

40515631G PRIMERA 

 
 
 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d’aquest acord. 
 

 
Acord 02/2012, de 8 de febrer, de la Comissió de Personal Acadèmic 

 
la Comissió de Personal Acadèmic de la UAB, ha adoptat els següents 

 
ACORDS 

 
PRIMER.- Donar-se per assabentats de la presentació del recull de dades i informe de la convocatòria 
d'avaluació de l'activitat docent desenvolupada l'any 2011, per periodes meritats fins el 31-12-2010. 
 

SEGON.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l'execució i seguiment d'aquest acord. 
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Acord 03/2012, de 8 de febrer, de la Comissió de Personal Acadèmic 

 

Vist el Reial Decret 1325/2002 de 13 de desembre, el qual modifica parcialment el Reial Decret 1086/89, de 28 
d’agost,  sobre retribucions del professorat universitari, basat en el reconeixement dels mèrits de les activitats 
docent i investigadora. 
 
Vista la Resolució ECO/2978/2011, de 23 de desembre, per la qual es dóna publicitat al procediment i la 
certificació de la valoració dels mèrits docents i de gestió del personal docent i investigador funcionari i 

contractat de les universitats públiques catalanes, meritats fins el 31 de desembre de 2011, per a l’assignació 
de les retribucions addicionals. 
 
Atès que en aquesta sessió de la Comissió de Personal Acadèmic es va presentar la documentació corresponent 
a la proposta d’aprovació de la convocatòria d’avaluació de l’activitat docent de períodes meritats fins el 31-12-
2011, per optar a la retribució addicional del tram docent autonòmic, així com el seu calendari d’actuacions. 
 

Vist l'article 18.1 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de 
la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de desembre de 2011, pel que fa 

a les competències de la Comissió de Personal Acadèmic en relació a l’avaluació del personal acadèmic.  
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Personal Acadèmic, la 
Comissió de Personal Acadèmic de la UAB, ha adoptat els següents 
 

ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la convocatòria d’avaluació de l’activitat docent de períodes meritats fins el 31-12-2011, per 
optar a la retribució addicional del tram docent autonòmic, així com el seu calendari d’actuacions, que tot seguit 
es transcriu: 
 

Convocatòria d’avaluació de l’activitat docent del professorat funcionari i contractat de la UAB  
per optar al tram docent autonòmic.  

 
D’acord amb el que recull l’article 72 de la Llei d’universitats de Catalunya (LUC), i després de la certificació i 

l’acreditació de la Guia d’avaluació de l’activitat docent del professorat de la Universitat Autònoma de Barcelona 

(Acord del Consell de Govern de 7 de novembre de 2007, modificat per l’Acord de la Comissió de Qualitat i 
d’Avaluació de 25 de juny de 2008 i modificat per l’Acord de la Comissió de Personal Acadèmic de 18 de 
desembre de 2009) per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, s’obre la convocatòria 
d’avaluació de l’activitat docent dels períodes meritats fins al 31 de desembre de 2011 per a l’obtenció del 
complement addicional del tram docent autonòmic. La convocatòria va adreçada al professorat de la UAB. 

 
Aquesta convocatòria es regeix pel Decret 405/2006, de 24 d’octubre, per la Resolució ECO/2978/2011, de 23 
de desembre, i per la resta de normativa aplicable. 
 
1. Persones destinatàries de la convocatòria 
 
Aquesta convocatòria està destinada al professorat següent: 

 
 Professorat funcionari en actiu i amb dedicació a temps complet o professorat de les àrees de ciències 

de la salut amb plaça vinculada i dedicació equiparada a temps complet, integrats en alguna de les 
categories següents: professor catedràtic d’universitat, titular d’universitat, catedràtic d’escola universitària 

i titular d’escola universitària. 
 Professorat contractat en actiu i amb dedicació a temps complet d’alguna de les categories 

següents: professor catedràtic, agregat, col·laborador permanent i lector. 

 
Aquest professorat ha de complir els requisits següents: 
 

 Estar en disposició de sol·licitar, el 31 de desembre de 2011, l’avaluació d’un període de cinc anys 
d’activitat docent o haver estat en disposició de presentar-se a alguna de les convocatòries d’avaluació 
anteriors per al tram autonòmic i no haver-s’hi presentat o no haver obtingut una proposta d’avaluació 

favorable. 
 Tenir una docència mínima de 120 hores a l’any o de 600 hores en total durant el quinquenni 

avaluat. (D’acord amb el que estableix el Decret 405/2006, «per al còmput dels cinc anys d’activitat docent, 
els períodes de docència prestats a temps parcial comptabilitzaran un 50% de la durada del període.») 
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2. Procés general de l’avaluació de l’activitat docent 
— El professorat interessat que no disposi de les dades de docència requerides ha de sol·licitar-les  a l’Oficina 

de Programació i Qualitat (opq.avaluacio@uab.cat; 93 581 23 89). 

 
— El professorat ha de verificar i esmenar les dades vinculades a la docència facilitades (períodes, hores, 

tipologia de les assignatures, activitats formatives de millora i innovació docent, estades Erasmus, etc.), ha 
d’incorporar altra informació requerida (assignatures de primer curs de primer cicle, comissions docents, 
publicacions docents, invitacions d’altres universitats, etc.) i ha d’elaborar l’informe d’autoavaluació. 

 

— El professorat disposa fins el 23 de març de 2012 per  lliurar-ho tot al Registre General de la UAB o al punt 
de registre dels centres o al Registre electrònic de la UAB (http://www.uab.cat/seuelectronica) (es 
requereix el certificat reconegut de signatura electrònica) o per qualsevol dels procediments previstos a 
l’article 38 de la Llei 30/92 de règim jurídic de les Administracions públiques i del procediment administratiu 
comú. 

 
—  La documentació dels mèrits docents (Informe de l’Activitat Docent i Full d’informació personalitzat) s’ha 

de presentar en el format que es preveu en la Guia d’avaluació de l’activitat docent del professorat de la 
UAB. En cas que no s’estigui d’acord amb les dades facilitades per l’Oficina de Programació i Qualitat, cal 

justificar i acreditar la nova informació.  
 
— La Comissió de Personal Acadèmic valora els expedients i comunica al professorat amb puntuació inferior 

als mínims requerits la possibilitat de presentar, en el termini de deu dies naturals a comptar de l’endemà 
de la comunicació, les reclamacions que considerin oportunes. 

 
— La Comissió de Personal Acadèmic, un cop valorades les reclamacions, aprova i publica la proposta de 

resolució de la convocatòria a la intranet del professorat. 
 
— Contra la resolució de la convocatòria, el professorat pot presentar un recurs d’alçada adreçat a la rectora 

en el termini d’un mes a partir de l’endemà de la data de publicació a la intranet. 

 
— La Comissió de Personal Acadèmic, abans del 9 de juliol de 2012, tramet a l’AQU de Catalunya la relació del 

professorat avaluat per a obtenir-ne la certificació. 
 
— Un cop obtinguda la certificació es lliura al Consell de Govern per tal que pugui formular la proposta 

d’assignació al Consell Social. 
 

— Atès que el nombre màxim de trams de docència amb retribució addicional que es poden reconèixer és de 
sis, el professorat que ja els hagi reconegut pot participar en la convocatòria per optar al reconeixement del 
tram més actual renunciant implícitament al reconeixement del primer tram de docència reconegut. 

 
Tota la informació sobre aquesta convocatòria, els procediments i els models de documentació que cal adjuntar, 
seran publicats a la intranet del professorat i hi podreu accedir per la ruta següent: Tasca docent i 
investigadora, Carrera professional, Convocatòries, Avaluació trams, Trams de docència autonòmics. 

 
 

Miquel Àngel Senar Rosell    Elena Valderrama Vallés 

 
 
Vicerector de Personal Acadèmic   Delegada de la rectora per a l’Avaluació, 

       l’Acreditació i la Innovació Docent 

 
 

 
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 17 de febrer de 2012 
 
 
 
 
 

 
 
 

mailto:opq.avaluacio@uab.cat
http://www.uab.cat/seuelectronica
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SEGON.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d’aquest acord. 
 
 
 

 
Acord 04/2012, de 8 de febrer, de la Comissió de Personal Acadèmic 

 
Vist que la Comissió de Personal Acadèmic de data 21-07-2011  va formular l’encàrrec d’una actualització de la 
Guia d'avaluació de l'activitat docent del professorat de la Universitat Autònoma de Barcelona que va ser 
aprovada per Acord del Consell de Govern de 7 de novembre de 2007, modificat per l'acord de la Comissió de 
Qualitat i d'Avaluació de 25 de juny de 2008, i modificat per l’acord de la Comissió de Personal Acadèmic de 18 
de desembre de 2009.  
 

Atès que en aquesta sessió de la Comissió de Personal Acadèmic es va presentar la documentació corresponent 
al Nou model de la Guia d’avaluació de l’activitat docent de la UAB. 
 
Vist l'article 18.1 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de 
la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a 
les competències de la Comissió de Personal Acadèmic en relació a l’avaluació del personal acadèmic. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Personal Acadèmic, la 
Comissió de Personal Acadèmic de la UAB, ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar el nou model de la Guia d’avaluació de l’activitat docent de la UAB, el qual serà d’aplicació a 

la convocatòria d’avaluació de l’activitat docent de períodes meritats fins el 31-12-2012 i posteriors, que tot 
seguit es transcriu: 
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SEGON.- Informar al Consell de Govern sobre l’aprovació del nou model de la Guia d’avaluació de l’activitat 

docent de la UAB 
 
TERCER.- Encarregar  al vicerector de Personal Acadèmic la presentació del nou model de “Guia d’avaluació 
docent de la UAB” a AQU Catalunya per procedir al seu estudi i, si s’escau, posterior certificació. 
 
 

 
 
Acord 05/2012, de 8 de febrer, de la Comissió de Personal Acadèmic 
 
El Reial Decret 1312/2007, de 5 d'octubre, pel qual s'estableix l'acreditació nacional per a l'accés als cossos 
docents universitaris, regula als articles 12 i 13 els requisits de la acreditació i determina que els candidats 
hauran de presentar la corresponent sol·licitud a la que acompanyaran la justificació dels mèrits que addueixin 

de caràcter acadèmic, professional, docent i investigador i de gestió acadèmica i científica, que es valoraran 
d'acord amb els criteris que figuren al corresponent annex.  

 
L’apartat A, punt 4 de l'esmentat annex contempla, entre els mèrits susceptibles de valoració, els relatius a 
l'experiència en gestió i administració educativa, científica, tecnològica i altres mèrits i vincula l'experiència en 
la gestió a l’exercici de càrrecs unipersonals de responsabilitat en gestió universitària recollits en els estatuts de 
les universitats, o que hagin estat assimilats .  

 
En aquest sentit, la Comissió de Reclamacions d'avaluació de les sol·licituds d’acreditació nacional, ha aprovat, 
en data 31 de març de 2009 uns criteris generals a seguir en els procediments d'avaluació, que ha elevat a 
l’Agencia Nacional de l’Avaluació de la Qualitat i l’Acreditació (ANECA), i aquests criteris inclouen en l'apartat 
d'experiència en gestió i administració educativa, científica, tecnològica i altres mèrits una sèrie de activitats, 
entre les quals es troben les relacionades amb l'exercici d'una responsabilitat institucional retribuïda, com és el 

cas dels vicerectors, degans, directors de departament, etc., a les quals s'uneixen altres responsabilitats i llocs 
de representació en òrgans de govern de la Universitat, i comissions de treball en activitats de representació, 
que denoten una consideració molt més àmplia de el que hagi de ser considerat com a experiència en la gestió.  
 
És per això que la Universitat Autònoma de Barcelona considera necessari i convenient establir l’assimilació dels 

càrrecs unipersonals de responsabilitat en la gestió universitària que el professorat de la UAB porta a terme als 
càrrecs unipersonals establerts als Estatuts de la UAB a fi de garantir el reconeixement de totes les activitats de 

gestió realitzades pel professorat universitari, per tal de facilitar la seva promoció i tot això en consonància amb 
el règim de assimilacions realitzat per altres universitats i per la pròpia Comissió de Reclamacions dels 
Processos d'Acreditació.  
 
L’assimilació dels càrrecs unipersonals de responsabilitat en gestió universitària de la Universitat Autònoma de 
Barcelona als continguts als estatuts de la UAB es fa als únics efectes del procediment d’acreditació del 
professorat, en els termes previstos al Reial Decret 1312/2007, de 5 d'octubre, pel qual s'estableix l'acreditació 

nacional per a l'accés als cossos docents, sense que això impliqui la percepció de retribucions o el 
reconeixement de reduccions d'activitat docent. 
 
Vist l’article 18.4  de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de 
la UAB, aprovada pel Consell de Govern en data 21 d’abril de 2005, i modificada pels acords de data 15 de 
març, 2 de novembre de 2006, 1 de febrer i 25 d’abril de 2007, i 15 de juliol de 2009 pel que fa a les 

competències de la Comissió de Personal Acadèmic. 
 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Personal Acadèmic, la 
Comissió de Personal Acadèmic de la UAB, ha adoptat els següents 
 

ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar l’assimilació dels càrrecs unipersonals de responsabilitat en gestió universitària de la 
Universitat Autònoma de Barcelona, que consten al document adjunt als continguts als Estatuts de la UAB, a 
efectes de l'acreditació del professorat de la UAB, que tot seguit es transcriu: 
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Assimilació dels càrrecs unipersonals de responsabilitat en gestió universitària de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, als continguts als Estatuts de la UAB 

 
La consideració d’aquesta assimilació de càrrecs ho és als efectes de reconeixement de mèrits en els processos 
d'acreditació de professorat universitari regulats als articles 12 i 13 del Reial Decret 1312/2007, de 5 d'octubre, 
pel qual s'estableix l'acreditació nacional per a l'accés als cossos docents universitaris, sense que d'això impliqui 

la percepció de retribucions o el reconeixement de reduccions d’activitat docent. 
 
El reconeixement de les activitats corresponents als càrrecs assimilats es formalitzarà sempre que hi hagi 
documentació justificativa que demostri que l'acompliment de l'activitat que dóna lloc al reconeixement 
s'exerceix en virtut de nomenament conferit per l'òrgan de govern corresponent, o mitjançant designació o 
elecció que quedi acreditada de forma fefaent per l'interessat.  
 

 
L’assimilació dels càrrecs unipersonals de responsabilitat en gestió universitària de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, als continguts als Estatuts de la UAB, a efectes de l'acreditació del professorat de la UAB és la 
següent: 
 

 

CÀRRECS RECOLLITS ALS ESTATUTS CÀRRECS ASSIMILATS 

 
Vicerector/a (art. 76 EUAB)/ 
Secretari/a General (art. 78 EUAB) 
 

 
Comissionat/da del rector/a 

 
Degà/na o Director/a d’Escola  
(art. 99 EUAB) 
  

 
Delegat/da del rector/a 
 

 
Director/a de Departament (art. 107 EUAB) 
Director/a d’Institut Universitari (art. 114 EUAB) 
Director/a de Centre de Recerca (art. 114 EUAB) 

Director/a de Servei Universitari (art. 41 EUAB) 
 

 
Adjunt/a al vicerector/a 
 
 

 
 

 
Vicedega/a (art. 103 EUAB) 
Sotsdirector/a (art. 103 EUAB) 

Secretari/a de Facultat (art. 104 EUAB) 
Secretari/a d’Escola (art. 104 EUAB) 
 

 
Vicedirector d’Institut Universitari 
 

 

 
Coordinador/a d’Estudis (art. 105 EUAB) 

 
Director de Servei cientifico-tècnic 
Coordinador d’Unitat Docent 

 

 
Secretari/a de Departament (art. 113 EUAB) 
Secretari/a de Centre de Recerca (art. 120 EUAB) 
Secretari/a d’Institut Universitari (art. 120 EUAB) 
 

 
Coordinador/a de Tercer Cicle 
Coordinador de Grau 
Coordinador/a de Postgrau 
Coordinador/a de Doctorat 

Coordinador de Departament 

Coordinador d’Unitat 
Coordinador de Facultat 
Coordinador de Biblioteca 
Coordinador de Laboratori 
Coordinador/a d’Aula d’Informàtica 
Coordinador/a de Pràctiques 

Coordinador de Programa d’Intercanvi 
Sotscoordinador d’estudis 
Responsable de laboratoris docents 
Vocal de Departament 
Director de càtedra 
Secretari d’Unitat Docent 
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SEGON .- Reconèixer les activitats corresponents als càrrecs assimilats sempre que hi hagi documentació 
justificativa que demostri que l'acompliment de l'activitat que dóna lloc al reconeixement s'exerceix en virtut de 
nomenament conferit per l'òrgan de govern corresponent, o mitjançant designació o elecció que quedi 
acreditada de forma fefaent per l'interessat.  
 
TERCER .- Considerar que aquesta assimilació de càrrecs per a activitats de responsabilitat acadèmica o 

administrativa i de representació en els òrgans de direcció o govern, ho és únicament als efectes de 
reconeixement de mèrits en els processos d'acreditació de professorat universitari, sense que això impliqui la 
percepció de retribucions o el reconeixement de reduccions d'activitat docent. 
 
QUART.- Encarregar  al vicerector de Personal Acadèmic  l'execució i el seguiment d’aquest acord. 
 
 

 
Acord 06/2012, de 8 de febrer, de la Comissió de Personal Acadèmic 

 
la Comissió de Personal Acadèmic de la UAB, ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar els criteris per a la compensació per substitucions i hores extres del personal acadèmic, que 
tot seguit es transcriu: 
 

Criteris per a la compensació per substitucions i hores extres del personal acadèmic per al curs 
acadèmic per al curs 2011-2012. 

 
Atesa la inexistència de criteris per a la compensació per substitucions i hores extres del personal acadèmic i la 
conveniència manifestada per la Sindicatura de Comptes de Catalunya que aquestes situacions estiguin 
convenientment regulades i tenint sempre en compte l’excepcionalitat que suposa l’adopció d’aquests tipus de 
mesures, es fixa el següent procediment: 

 

 
1. Els departaments sol·licitaran al vicerectorat de Personal Acadèmic, amb una antelació d’un mes, 
l’autorització corresponent. En els casos d’urgència sobrevinguda (baixes per IT), es tramitarà l’autorització en 
el moment que el departament tingui coneixement del fet.  
 

2. L’autorització que els departaments poden proposar pel pagament de compensacions o d’hores extres, al 
personal a temps complet, estarà condicionada a les limitacions següents: 
 

- Que siguin imprescindibles per atendre la docència del departament, en el marc que estableix el model 
de distribució de recursos de professorat (EEES). 

- Que el departament no disposi d’hores disponibles d’altres professors. 
- Que el personal acadèmic que les hagi de realitzar no tingui hores disponibles d’acord amb la seva 

dedicació docent obligatòria segons la legislació vigent. 
- Que el personal acadèmic no tingui reducció docent per càrrecs de gestió, sabàtics, permisos, etc... 
- Que el personal acadèmic no superi les 80 hores durant el període d’un any. 
- Que el personal investigador en formació només podrà realitzar docència pràctica i amb un màxim de 

60 hores anuals. 
 
Excepcionalment, el vicerectorat de Personal Acadèmic podrà autoritzar, d’acord amb els anteriors criteris, 

l’increment temporal de dedicació a professorat a temps parcial que no realitzi la dedicació màxima possible. 
 
4. Cada curs acadèmic l’òrgan competent i d’acord amb la normativa aplicable, aprovarà l’import amb la que es 
retribuirà cada hora de classe presencial realitzada. Aquest import compren tant la preparació, com la 
impartició, tutoria i avaluació de l’assignatura. Pel proper curs 2011-2012 s’estableix una quantitat de 50 € 
bruts per hora de classe presencial realitzada, d’aquest fet s’informarà a l’òrgan competent en la matèria. 

 
5. L’abonament de la compensació econòmica es percebrà en un sol pagament al final de la seva realització. En 
el cas que el fet causant hagi de durar més de sis mesos, es podrà sol·licitar que la compensació sigui abonada 
de forma fraccionada. 
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Aquests criteris entraran en vigor al dia següent de la seva aprovació per la Comissió de Personal Acadèmic. 

 
 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l'execució i seguiment d'aquest acord. 
 
 
 
Acord 07/2012, de 8 de febrer, de la Comissió de Personal Acadèmic 

 
la Comissió de Personal Acadèmic de la UAB, ha adoptat els següents 
 
 
ACORDS 
 

PRIMER.- Denegar la sol·licitud d'una professora pel que fa a la pròrroga d'una clàusula de garantia. 
 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l'execució i seguiment d'aquest acord. 
 

 
 
 

I.2.7. Comissió de Política Lingüística 
[tornar a l’índex] 

Acord 01/2012, de 20 de febrer, de la Comissió de Política Lingüística 

 
ANTECEDENTS 
 
Entre les actuacions previstes al Pla de llengües per a l’any 2011 hi ha “oferir una prova de nivell d’anglès als 
alumnes de nou accés, subvencionada íntegrament” (actuació A.2.7) i “oferir una prova de francès, italià i 
alemany als alumnes de nou accés, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries” (actuació 2.A.11). Aquestes 

actuacions ja s’havien dut a terme també els anys 2009 i 2010. 
 
 
CONSIDERACIONS 

 
A la sessió de la Comissió de Política Lingüística del 20.02.12 es va presentar l’informe sobre el 
desenvolupament de les proves fetes l’any 2011 i dels resultats obtinguts. 

 
Per tot això, vista la conformitat del Gabinet Jurídic, la Comissió de Política Lingüística de la UAB ha adoptat el 
següent 
 
 
ACORD 
 

Restar assabentada del desenvolupament de les proves de nivell d’anglès, francès, alemany i italià als alumnes 
de nou accés segons l’informe facilitat.  

 

 

 
Acord 02/2012, de 20 de febrer, de la Comissió de Política Lingüística 
 

ANTECEDENTS 
 
La Universitat Autònoma de Barcelona disposa d’un Pla de llengües, aprovat pel Consell de Govern el 26 de 

gener del 2011. El Pla de llengües de la UAB (2011-2015), una actuació del Pla director de la UAB, va ser fruit 
de la iniciativa de l'Equip de Govern, una iniciativa que es va treballar transversalment per part de l'Equip, sota 
el lideratge de la Secretaria General, i que va tenir el suport tècnic del Servei de Llengües. En la mateixa sessió 
es van aprovar les actuacions del Pla per a l’any 2011. 
 
Durant l’any 2011 s’han anat desenvolupant les actuacions previstes al Pla, d’acord amb la disponibilitat 

pressupostària. Acabat el 2011, i un cop aprovat el pressupost de la UAB per part del Consell de Govern i del 
Consell Social, cal disposar de les actuacions del Pla de llengües per al 2012. 
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CONSIDERACIONS 

 

Durant la sessió s’informarà del desenvolupament de les actuacions previstes al Pla de llengües per a l’any 
2011 (v. annex 1), de la situació pressupostària pel que fa a les actuacions del Pla de llengües de la UAB, i de 
les actuacions del Pla de llengües per a l’any 2012 (v. annex 2), les quals estan subjectes a la disponibilitat 
pressupostària d’acord amb el pressupost de la UAB aprovat per al 2012. 
 
Per tot això, vista la conformitat del Gabinet Jurídic, la Comissió de Política Lingüística de la UAB ha adoptat els 

següents 
 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Estar assabentada dels desenvolupament de les actuacions previstes al Pla de llengües per l’any 
2011.  
 

SEGON.- Estar assabentada de la situació pressupostària pel que fa a les actuacions del Pla de llengües de la 

UAB.  
 

TERCER.- Aprovar les actuacions del Pla de llengües per a l’any 2012, recollides a la documentació facilitada, 
les quals estan subjectes a la disponibilitat pressupostària prevista al pressupost de la UAB, que tot seguit es 
transcriu: 

 

Actuacions del Pla de llengües per al 2012.  

 
La dotació pressupostària prevista per al Pla de llengües 2012 és, actualment, de 305.150 €. 

Tenint en compte aquesta dotació, les actuacions previstes per a enguany es pretenent desenvolupar de la 
forma següent: 
 
 
 

1. Mantenir el Programa de foment de la docència en anglès. 
 

2. Mantenir les convocatòries d’ajuts vinculades a aquest Programa: convocatòria d’ajuts  per a la millora 
de la docència en anglès i convocatòria d’ajuts per a la correcció de materials docents en anglès. 
 

3. Millorar l’eficiència de la convocatòria d’ajuts al personal acadèmic de la UAB per a l’aprenentatge 
d’idiomes i de la convocatòria d’ajuts per a la redacció de tesis doctorals en català o en anglès. 
 

4. Fer un nou ajustament a l’oferta de formació en català i espanyol per a persones nouvingudes per tal de 

reduir-ne el cost i alhora mantenir el nombre d’estudiants que se’n beneficien.  
 

5. Millorar l’eficiència dels recursos destinats a la formació lingüística del PAS, d’acord amb les necessitats 
lingüístiques derivades de les tasques que es desenvolupen a la Universitat. 
 

6. Desenvolupar, si escau, les actuacions de les quals s’ha fet un diagnòstic l’any 2011 (p. ex., 

senyalització del campus, reconeixement de les competències lingüístiques del PDI) o una primera 

actuació (p. ex., nomenament dels interlocutors de política lingüística als centres) i les que no s’han 
pogut completar el 2011 (p. ex., regular l’emissió i admissió de documents en anglès), com també 
mantenir les que demanen una continuïtat (p. ex., incidir en la definició dels indicadors lingu ístics 

utilitzats per al finançament per objectius de les universitats). 
 

7. Fer el seguiment de les actuacions desenvolupades el 2011 i que tenen efectes en anys posteriors (p. 
ex., el desplegament del decret 128/2010, de 14 de setembre, sobre l'acreditació del coneixement 
lingu ístic del professorat). 
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Acord 03/2012, de 20 de febrer, de la Comissió de Política Lingüística 

 

ANTECEDENTS 
 
Durant l’any 2011, la UAB va publicar les convocatòries d’ajuts següents, l’aprovació i resolució de les quals va 
correspondre 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 aprovar una proposta de resolució per a 
cada convocatòria. 

 
De les convocatòries d’ajuts per al 2011 queda pendent de resoldre el segon termini de la convocatòria d'ajuts 
per a la correcció de materials docents en anglès. 
 
 

CONSIDERACIONS 
 
A la sessió de la Comissió de Política Lingüística del 20.02.12 s’informarà de les sol·licituds presentades al 
segon termini de la convocatòria d'ajuts per a la correcció de materials docents en anglès i va presentarar una 
proposta de resolució. 
 

Així mateix, es presentaran les bases de les convocatòries d’ajuts per a l’any 2012 l’aprovació de les quals 
correspon a la Comissió de Política Lingüística. 
 
Per tot això, vista la conformitat del Gabinet Jurídic, la Comissió de Política Lingüística de la UAB ha adoptat els 
següents 

 
 

ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la proposta de resolució de les sol·licituds presentades al segon termini de la convocatòria 
d’ajuts per a la millora de la docència en anglès, que tot seguit es transcriu: 
 

Ajuts per a la correcció de materials docents 

 
Convocatòria per acord de la Comissió de Política Lingüística de 3 de maig de 2011  
 
 

 

 Convocatòria DNI sol·licitant Concessió  

Desembre 2011 46131006K 124,00 € 

Desembre 2011 77783804N 500,00 € 

Desembre 2011 40844053D 155,00 € 

Desembre 2011 44003176J 77,50 € 

 
 
 

Contra aquest acte, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs 

d'alçada davant de la rectora, en el termini d'un mes comptador des del dia següent al de la notificació o 
publicació de l’acte, d’acord amb l’article articles 107, 110 i 114 i ss de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de 

gener. 
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SEGON.- Aprovar les bases de les convocatòries d’ajuts per l’any 2012 presentades durant la sessió i segons la 
documentació facilitada als membres de la comissió amb la modificació acordada pels membres de la comissió, 
que tot seguit es transcriu: 
 

Convocatòria d’ajuts al personal acadèmic de la UAB per a l’aprenentatge d’idiomes  

 
Programa  
El Pla de llengües de la UAB (2011-2015).  

 
Objecte de la convocatòria  
Millorar el coneixement de llengües estrangeres al personal acadèmic de la UAB. 
 
Requisits de les persones sol·licitants  
Poden gaudir d’un ajut les persones que acreditin una relació contractual amb la UAB com a personal acadèmic 
per a tot el període que comprengui l’activitat formativa. 

 

Per a gaudir-ne, cal acreditar el seguiment i la superació de l’activitat. En cas de cursos que no tinguin per 
objectiu la superació d’un nivell del Marc Europeu Comú de Referència (MECR) o la superació d’una prova final, 
caldrà presentar un certificat d’aprofitament. 
 
 

Import  
La dotació d’aquesta convocatòria és de 25.000 €. 
L’import màxim de l’ajut serà un percentatge del preu del curs, prenent com a preu de referència i màxim els 
preus dels cursos al Servei de Llengües. A la taula següent es detalla els percentatges màxims d’ajuts als 
cursos: 
 

Ajuts al PA per a l’aprenentatge d’idiomes 

Idioma Nivell (MECR) % subvenció 

Anglès, Alemany, Francès, Italià, 

Xinès Fins a B1 50% 

 B2.1, B2.2 i C1.1 60% 

 C1.2-C2 70% 

Altres llengües Tots 50% 

 
En el cas que la disponibilitat pressupostària no permeti atorgar el percentatge màxim previst, la convocatòria 
es resoldrà distributivament.  
 

Condicions 
 
Només es pot concedir un ajut per curs acadèmic quan la durada de l’acció formativa sigui anual (9 mesos) o 
dos ajuts per a accions formatives de durada inferior a 6 mesos. 
 
Sol·licituds  

Les persones interessades han de presentar la documentació següent al Registre General de la UAB:  

 Imprès de sol·licitud, annex a aquesta convocatòria. 
 Certificat del Servei de Llengües de la UAB o de l’entitat on s’hagi fet el curs que acrediti que s’ha cursat 

i superat l’acció formativa corresponent. En cas de cursos que no tinguin per objectiu la superació d’un 
nivell del Marc Europeu Comú de Referència (MECR) o la superació d’una prova final, caldrà presentar 
un certificat d’aprofitament. Cal que el certificat especifiqui el període en què s’ha seguit l’acció 
formativa, el nombre d’hores totals i l’equivalència amb el MECR. 

 Justificant del pagament de l’acció formativa. 
 

 
Termini de presentació de les sol·licituds  
El període de presentació de les sol·licituds és del 15 de setembre al 31 d’octubre de 2012. 
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Resolució  
El Servei de Llengües resoldrà la convocatòria per delegació de la Comissió de Política Lingüística, que en serà 

informada amb caràcter anual. 

 
La resolució es farà pública al portal UABCercador <http://www.uab.cat/beques-ajuts/>. 
 
 
Incompatibilitats 
 

Aquest ajut és incompatible amb qualsevol altre ajut o beca concedit per a la mateixa finalitat 
 
 
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 20 de febrer del 2012  
 

 

 
Ajuts al personal acadèmic de la UAB per a l’aprenentatge d’idiomes 

 
Imprès de sol·licitud 

 
 

Dades personals 

Nom 

      

Primer cognom 

      

Segon cognom 

      

DNI / NIE / Passaport 
      

Niu 
      

Data de naixement  
___ / ___ / ___ 

Adreça 

      

Telèfon 

      

Població 
      

Codi postal  
      

Correu electrònic 
                                 

Departament a què pertanyeu 

      

 

Dades bancàries 

Nom de l’entitat bancària 
      

Adreça de l’entitat bancària 
      

Codi postal de l’entitat 
bancària 
      

Població de l’entitat bancària 
      

Província de l’entitat 
bancària 
      

Núm. de compte 

_ _ _ _ / _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

Dades de l’acció formativa cursada 

Nom de l’acció formativa 
      

Període en què s’ha cursat l’acció formativa 
      

Hores (o crèdits ECTS) de l’acció formativa 
      

Centre on s’ha cursat 
      

Import de l’acció formativa 
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Signatura de la persona sol·licitant 
 
 
 

 

 
 
 
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès),        de             de 2012 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

El Servei de Llengües de la Universitat Autònoma de Barcelona, en compliment de l’article 5 de la Llei orgànica 

15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, informa l’usuari que les dades 
personals que aporta en aquest acte s’inclouran en fitxers informatitzats de dades de caràcter personal 

titularitat d’aquesta organització, responsable del tractament i destinatària de les dades, que són necessàries 
per a la formalització de la inscripció als nostres cursos. 
 
En qualsevol cas, el Servei de Llengües garanteix a l’usuari que en la utilització de les seves dades personals 
s’observaran escrupolosament les obligacions establertes a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal, i al Reial decret 994/1999, d’11 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, així 

com a la resta d’ordenament aplicable on s’estableixen garanties i precaucions pel que fa al tractament de les 
dades de caràcter personal dels usuaris. 

 
 

Justificació de la sol·licitud 

□ Assoliment d’un nivell adequat d’anglès per a poder fer docència en aquesta llengua 

□ Llengua vinculada a la docència de l’assignatura .............................................. 
(especifiqueu-la) que imparteixo  
 

□ Llengua vinculada a la meva recerca  
 

□ Altres 
..............................................................................................................................(espe
cifiqueu-ho)  
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Convocatòria d’ajuts per a la correcció de materials docents en anglès 

per a l’any 2012 
 

Programa 
El Programa de forment de la docència en anglès de la UAB, dins el Pla de llengües (2011-2015) 
 
Objecte de la convocatòria 

Facilitar la correcció de materials docents en anglès del personal acadèmic que imparteix docència en aquesta 
llengua en els estudis de grau. 
 
Requisits de les persones sol·licitants 
Pot gaudir d’un ajut el personal acadèmic de la UAB que imparteixi docència en anglès en algun dels graus de la 
UAB, avalat pel degà o director del centre corresponent en el qual s’imparteixi la docència.  
 

Per poder-ne gaudir, els materials docents objecte de la correcció hauran de tenir uns mínims de qualitat 
lingüística, que determinarà el Servei de Llengües. En cas contrari, l’ajut pot ser revocat.  

 
Import 
La dotació per aquesta convocatòria és de 9.000 €.  
 
L’import de l’ajut serà, com a màxim, de 1.000 € per persona i assignatura.  

 
Es podrà fer una reserva de la dotació en el primer termini de la convocatòria per tal d’assegurar la 
disponibilitat econòmica necessària del segon termini de presentació de sol·licituds a la convocatòria d’ajut.   
 
Criteris de selecció 
En el cas que la disponibilitat pressupostària no permeti atendre totes les sol·licituds, com a criteri per a la 

resolució es prioritzaran les sol·licituds per a la correcció de materials docents dels quals es pugui beneficiar un 
nombre més gran d’alumnes.  
 
Condicions  
Els ajuts es destinen a subvencionar les despeses derivades de la correcció dels materials. El  Servei de 

Llengües gestionarà la correcció dels materials (tarifes, correctors, etc.).  
 

Sol·licituds 
Les persones interessades a sol·licitar un ajut han de presentar l’imprès de sol·licitud, annex a aquesta 
convocatòria, al Registre General de la UAB. 
 
Termini de presentació de les sol·licituds 
Hi ha dos terminis de presentació de sol·licituds:  

 de l’1 de juny al 15 de juliol 

 de l’1 de novembre al 15 de desembre 
 
Resolució  
El Servei de Llengües resoldrà la convocatòria per delegació de la Comissió de Política Lingüística, que en serà 
informada amb caràcter anual. 
 

La resolució es farà pública al portal UABCercador <http://www.uab.cat/beques-ajuts/>. 
 

Incompatibilitats 
 
Aquest ajut és incompatible amb qualsevol altre ajut o beca concedit per a la mateixa finalitat 
 
 

 
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 20 de febrer  del  2012  
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Convocatòria d’ajuts per a la millora de la docència en anglès per a l’any 

2012 
 

Programa 

El Programa de forment de la docència en anglès de la UAB, dins el Pla de llengües (2011-2015) 
 
Objecte de la convocatòria 
Millorar la competència en anglès del personal acadèmic de la UAB i la docència en aquesta llengua, mitjançant 
cursos de llengua angles organitzats a la UAB, igual o superior al nivell B2.1 del Marc Europeu Comú de 
Referència per les llengües (MECR).  
 

Requisits de les persones sol·licitants 
Poden gaudir d’un ajut les persones que acreditin una relació contractual amb la UAB com a personal acadèmic 
per a tot el període que comprengui l’activitat formativa. 
 
Per gaudir de l’ajut caldrà acreditar la superació de l’activitat realitzada. 
 

Import 

La dotació per aquesta convocatòria és de 15.000 €.  
 
L’import màxim de l’ajut serà de: 

 El 100% del preu del curs d’anglès superat, igual o superior al nivell B2.1, amb el límit màxim dels 
preus dels cursos del Servei de Llengües. 

 El 80% del preu de les accions formatives amb propòsits específics (per exemple, curs de conversa 

avançat), a partir del nivell B2.1,  amb el límit màxim dels preus de les accions formatives del Servei de 
Llengües. 

 
Criteris de selecció 
En el cas que la disponibilitat pressupostària no permeti atendre totes les sol·licituds, en la resolució es valorarà 
el fet que el docent ja imparteixi docència en anglès, o l’hagi d’impartir el semestre o curs següent al de la 
presentació de la sol·licitud.  

 
Condicions 
Només es pot concedir un ajut per curs acadèmic quan la durada de l’acció formativa sigui anual, o, dos ajuts 

per a accions formatives de durada inferior a un curs.  
 
L’acceptació de l’ajut comporta la disponibilitat del docent a poder oferir docència en anglès si escau.   
 

Sol·licituds 
Les persones interessades a sol·licitar un ajut hauran de presentar la documentació següent: 
 

- Imprès de sol·licitud, annex a aquesta convocatòria.  
- Certificat que acrediti que s’ha superat l’acció formativa corresponent i en el qual s’especifiqui l’import 

de la matrícula i el tipus de curs. 

- Comprovant del pagament de l’acció formativa 
 
Termini de presentació de les sol·licituds 
El termini de presentació de sol·licituds estarà obert des de l’1 de juny al 31 de juliol. 
 
Resolució  

El Servei de Llengües resoldrà la convocatòria per delegació de la Comissió de Política Lingüística, que en serà 

informada amb caràcter anual. 
 
La resolució es farà pública al portal UABCercador <http://www.uab.cat/beques-ajuts/>. 
 
Incompatibilitats 
Aquest ajut és incompatible amb qualsevol altre ajut o beca concedit per a la mateixa finalitat 
 

 
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 20 de febrer del 2012  
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Convocatòria d’ajuts per a la redacció de tesis doctorals en català i en 
anglès per a l’any 2012 

 
Programa 
El Pla de llengües de la UAB (2011-2015) 
 
Objecte de la convocatòria 

Facilitar els recursos i les estratègies adients per a les persones en procés de redacció de la seva tesi doctoral en 
llengua catalana  o anglesa a la Universitat Autònoma de Barcelona i assegurar-ne la qualitat lingüística. 
La convocatòria té dues modalitats: 

A. Ajuts per a la redacció de tesis doctorals en català. 
B. Ajuts per a la redacció de tesis doctorals en anglès. 
 

S’entén com a tesi doctoral en català aquella que es pugui incloure en algun dels supòsits següents:  

a) Tesis escrites íntegrament en català.  
b) Tesis desenvolupades amb l’obtenció del títol de doctor o doctora amb menció europea i que estiguin 

escrites en català i una altra llengua de la Unió Europea.  
c) Tesis estructurades com a compendi de publicacions on les parts o capítols que no siguin publicacions 

estiguin escrites en català.  
 
S’entén com a tesi doctoral en anglès aquella que es pugui incloure en algun dels supòsits següents:  

a) Tesis escrites íntegrament en anglès.  
b) Tesis desenvolupades amb l’obtenció del títol de doctor o doctora amb menció europea i que estiguin 

escrites en anglès i una altra llengua de la Unió Europea.  
c) Tesis estructurades com a compendi de publicacions on les parts o capítols que no siguin publicacions 

estiguin escrites en anglès.  
 

 
Requisits de les persones sol·licitants  

 
Per a la modalitat A (català) 
Poden presentar sol·licituds per a aquesta modalitat  totes les persones que siguin estudiants de doctorat de la 

Universitat Autònoma de Barcelona. 
 

Un cop llegides, les tesis que hagin rebut aquest ajut s’han d’incorporar al dipòsit de tesis doctorals en xarxa 
(TdX), gestionat pel Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC) i el Centre de 
Supercomputació de Catalunya (CESCA). 
 
Per a la modalitat B (anglès) 
Poden presentar sol·licituds per a aquesta modalitat  totes les persones que siguin estudiants de doctorat de la 
Universitat Autònoma de Barcelona i que tinguin un nivell mínim d’anglès equivalent al cinquè nivell del Servei 

de Llengües (B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües). En el cas que la persona sol·licitant no 
pugui acreditar el nivell, el Servei de Llengües es reserva el dret a fer-li una prova. 
 
Un cop llegides, les tesis que hagin rebut aquest ajut s’han d’incorporar al dipòsit de tesis doctorals en xarxa 
(TdX), gestionat pel Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC) i el Centre de 
Supercomputació de Catalunya (CESCA). 

 
 

Import 
La dotació per a aquesta convocatòria és de 20.000 €. 
 
Criteris de selecció  
En el cas que la disponibilitat pressupostària no permeti atendre totes les sol·licituds, la resolució es farà per 

ordre de lliurament de les sol·licituds. No obstant això, es podrà fer una reserva de la dotació per semestres per 
tal d’assegurar la disponibilitat econòmica necessària durant l’any.  
 
Així mateix, en la resolució es reservarà un mínim del 30% de l’import total per a les tesis en català i un mínim 
del 30% de l’import total per a les tesis en anglès, sempre que les sol·licituds presentades permetin arribar a 
aquests mínims. 
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Condicions 

 

Metodologia 
 
L’ajut ofereix un acompanyament del procés de redacció, des d’un punt de vista lingüístic i textual, mitjançant 
les accions següents: 
 

 Una primera sessió introductòria de caire general en grups d’un màxim de cinc persones. 

 Tres tutories individuals en què s’analitza i es treballa un fragment de la tesi que s’està redactant a fi de 
detectar punts de millora i oferir consell personalitzat. 

 Un servei de consultes al llarg del procés de redacció. 
 
Continguts de les sessions 
 

 Aspectes formals del text i correcció lingüística. 

 Recursos lingüístics de suport a la resolució de dubtes de llengua. 
 Aspectes de llengua: errors freqüents de redacció, morfologia, lèxic i sintaxi. 

 La llengua escrita formal de les produccions acadèmiques. 
 
Sol·licituds 
Les persones interessades a sol·licitar un ajut han de presentar la documentació següent: 
 

 L'imprès de sol·licitud. 
 Una certificació que acrediti que s'ha inscrit la tesi.  

 
 
Termini de presentació de sol·licituds  
Aquesta convocatòria és oberta durant tot l'any 2012. Les sol·licituds s'han de presentar al Registre General de 

la UAB.  
 
 
Incompatibilitats 
Aquest ajut és incompatible amb qualsevol altre ajut o beca concedit per a la mateixa finalitat 

 
 

Resolució  
El Servei de Llengües resol la convocatòria per delegació de la Comissió de Política Lingüística, que n’és 
informada amb caràcter anual. 
 
 
La resolució es farà pública al portal UABCercador <http://www.uab.cat/beques-ajuts/>. 
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I.2.8. Comissió de Transferència de Coneixements i de Projectes Estratègics 
[tornar a l’índex] 

 

Acord 04/2012, de 02 de febrer, de la Comissió de Transferència de Coneixement i Projectes 
Estratègics 
 
Vista la proposta del vicerector de Projectes Estratègics i de Planificació per iniciar els tràmits formals per la 
promoció, per part de la UAB, de la constitució d’una Associació integrada inicialment per la Agencia Estatal 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el Consorcio para la Construcción, Equipamiento y Explotación 
del Laboratorio de Luz de Sincrotrón i la Fundació Institució dels Centres de Recerca de Catalunya, amb la 

denominació provisional “ASOCIACIÓN UABCEI” i amb la finalitat fonamental de convertir-se en l’instrument 
estratègic per a impulsar l’agregació dels membres al campus UABCEI i coordinar llurs activitats amb la finalitat 
d’incrementar el desenvolupament territorial a través de la internacionalització i la transferència del 
coneixement.   
 
Vistos els esborranys del conveni de col·laboració entre les entitats participants i els estatuts de l’Associació  

 

Vist l’acord de la Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes Estratègics de data 10 de gener de 
2012 pel qual la Comissió es donà per assabentada de les actuacions realitzades per la UAB en aquesta 
matèria.  
 
Vist l'article 22.1.b) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 13 de juliol de 2011, pel que fa a 

les competències de la Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes Estratègics, que estableix que li 
correspon, entre d’altres, resoldre els assumpte derivats de l’aplicació de normatives aprovades pel Consell de 
Govern en matèria de transferència de coneixement.   
 
Vist l’article 64.t) dels estatuts de la UAB segons el qual és competència del Consell de Govern proposar al 
Consell Social la constitució d’entitats jurídiques per a la promoció i desenvolupament dels fins de la 
Universitat.   

 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Projectes Estratègics i de 
Planificació, la Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes Estratègics de la UAB ha adoptat els 
següents  
 

 
ACORDS 
 
PRIMER. Informar favorablement la formalització d'un conveni de col·laboració amb l'Agencia Estatal Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, el Consorcio para la Construcción, Equipamiento y Explotación del 
Laboratorio de Luz de Sincrotrón i la Fundació Institució dels Centres de Recerca de Catalunya amb l'objecte de 

desenvolupar el governament del projecte "UAB-CEI: Aposta pel coneixement i la innovació" i coordinar les 
activitats conjuntes que afavoreixin el progrés territorial a través de la internacionalització i la transferència del 
coneixement. 
 
SEGON. Facultar al vicerector de Projectes Estratègics i de Planificació perquè realitzi totes les actuacions 

necessàries per a la formalització d'aquest conveni de col·laboració. 
 

TERCER. Comunicar els presents acords al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius'. 
 
 
 
Acord 05/2012, de 2 de febrer, de la Comissió de Transferència de Coneixement i Projectes 
Estratègics 

 
Vista la proposta del vicerector de Projectes Estratègics i de Planificació per al  reconeixement del Laboratori de 
Muntatge de Prototips Electrònics per a Sistemes Embedded (LaMPES) com a Laboratori de Prestació de Serveis 
promogut pel Grup de Recerca Transmedia Catalonia i pel Centre d’Estudis i Recerca Centre d’Accessibilitat i 
Intel·ligència Ambiental de Catalunya (CAIAC). 
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Ates l’informe del doctor Jordi Carrabina Bordoll, on s’identifiquen i es presenten les estructures de recerca que 

recolzen la proposta, s’especifiquen l’objecte i les característiques principals del LPS i la destinació dels recursos 

disponibles. 
 
Vist els articles 42.1.b) i 43.2 del text refós de la normativa en matèria d’investigació de la UAB, aprovat per 
acord núm. 24/2011 del Consell de Govern de 2 de març, segons els quals, un laboratori de prestació de 
serveis és un servei de suport a la transferència del coneixement que es pot crear, entre d’altres, per acord de 
la comissió del Consell de Govern competent en la matèria per delegació d’aquest òrgan.  

 
Vist l'article 22.2 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 de Transferència de Coneixements i Projectes Estratègics, que estableix que li 
correspon, per delegació del Consell de Govern aprovar la creació, la modificació i la supressió de serveis 
universitaris de suport a la transferència de coneixements. 
 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Projectes Estratègics i de 
Planificació, la Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes Estratègics de la UAB, ha adoptat els 
següents 
 
ACORDS 

 
PRIMER.- Aprovar el reconeixement del Laboratori de Muntatge de Prototips Electrònics per a Sistemes 
Embedded (LaMPES) com a Laboratori de Prestació de Serveis. 
 
SEGON.-  Comunicar els presents acords al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius. 

 
 
Acord 06/2012, de 2 de febrer, de la Comissió de Transferència de Coneixement i Projectes 
Estratègics 
 

Vista la proposta del vicerector de Projectes Estratègics i de Planificació a instància de l'Adjunta al vicerector 
d'Investigació i al de Projectes Estratègics i de Planificació, per a la transformació del Laboratori de Prestació de 

Serveis 'Laboratori d'Anàlisi d'Àcids Nucleïcs i Proteïnes com a servei cientificotècnic.  
 
Atès que existeixen en l'actualitat diversos laboratoris de prestació de serveis i grups d'investigació l'activitat 
dels quals és l'anàlisi biomolecular els quals donen servei principalment als investigadors de la UAB i als centres 
adscrits al Campus d’Excel·lència, sobretot hospitals.  
 
Atès que l'engegada del Sincrotró Alba i la ubicació al campus del Centre de Recerca Agrogenòmica (CRAG), 

atorga a aquests serveis un valor estratègic.  
 
Atès que aquests Serveis són 3:  
 

(i) El Servei de Proteòmica i Bioinformàtica; 
 

(ii) El Servei de Genòmica; i, 
 

(iii) El Servei Laboratori d’Anàlisi i Fotodocumentació d’Electroforesi, Autoradiografies i Luminescència. 
  
Atès que interessa proposar la següent estructura de Serveis Cientificotècnics: 
 

(i) Servei de Proteòmica i de Biologia Estructural (SePBioEs).  

 
(ii) Servei de Genòmica i de Bioinformàtica: Aquest servei incorporaria l'actual LPS de Genòmica al que 

s'incorporaria l'àrea de Bioinformàtica. Actualment s’ està treballant amb la memòria i el reglament 
del futur servei. 

 
(iii)   Servei d'Anàlisi d'Àcids Nucleïcs i Proteïnes: Aquest servei incorporaria el LPS de d’Anàlisi i 

Fotodocumentació d’Electroforesi, Autoradiografies i Luminescència. S'adjunta Memòria justificativa 

del Servei i Reglament  
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Atès que tots aquests serveis es crearan amb els recursos ara existents en els LPS i sense costos addicionals 

per a la Universitat. 

 
Atès que en data 10 de gener de 2012 la Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes Estratègics va 
acordar la creació del Servei de Proteòmica i de Biologia Estructural com a Servei Centificotècnic (SePBioEs).  
 
Vist l'article 41 i següents de la Normativa de la UAB en matèria d’investigació, segons la redacció donada per 
acord del Consell de Govern de data 2 de març de 2011 que regula els serveis universitaris, en general, i els 

serveis de suport a la recerca o serveis cientificotècnics, en particular.  
 
Vist l'article 22.2.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 de Transferència de Coneixements i Projectes Estratègics, que estableix que li 
correspon, entre d’altres, aprovar la creació de serveis universitaris de suport a la recerca. 
  

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Projectes Estratègics i 
Planificació, la Comissió de Transferència de Coneixements i de Projectes Estratègics de la UAB, ha adoptat el 
següent 
 
 

ACORD 
 
La Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes Estratègics es dóna per assabentada de la proposta 
de creació del Laboratori d'Anàlisi d'Àcids Nucleïcs i Proteïnes com a Servei Cientificotècnic manifestant la seva 
disconformitat'. 
 

 
Acord 07/2012, de 2 de febrer, de la Comissió de Transferència de Coneixement i Projectes 
Estratègics 
 
Vista la proposta del vicerector de Projectes Estratègics i de Planificació de la UAB.  

 
Atesa la carta de 12 de gener de 2012, en què el director del Departament de Filologia Catalana i el director de 

l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents manifesten la voluntat d’adscriure l’activitat de recerca de 
la doctora Remei Perpinyà Morera del  Departament de Filologia Catalana a l’Escola Superior d’Arxivística i 
Gestió de Documents.  
 
Vist l’article 35 del text refós de la normativa de la UAB en matèria d’investigació, aprovat per acord del Consell 
de Govern de 2 de març de 2011, segons el qual per adscriure l’activitat investigadora d’un PDI de la UAB a una 
institució amb personalitat jurídica pròpia ha de partir d’una sol·licitud de la pròpia institució amb personalitat 

jurídica pròpia conjuntament amb l’investigador/a interessat/da.   
 
Vist l'article 22.1.b) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 13 de juliol de 2011, pel que fa a 
les competències de la Comissió de Transferència de Coneixements i de Projectes Estratègics, que estableix que 
li correspon aprovar i resoldre, entre d’altres, l’adscripció de la recerca corresponent al personal de la UAB en 

altres institucions externes de recerca i transferència.  
 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector d’Investigació, la Comissió de 
Transferència de Coneixements i de Projectes Estratègics de la UAB, ha adoptat els següents 
 

ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar l’adscripció de l’activitat de recerca de la doctora Remei Perpinyà Morera del  Departament 
de Filologia Catalana a l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents amb efectes del dia següent de 
l’adopció del present acord.  
 
SEGON.- Comunicar els presents acords al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures 

necessàries per a fer-los efectius. 
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II. Circulars, instruccions  
i altres resolucions d’àmbit general 

 
 
 
II.1. Instruccions 

[tornar a l’índex] 

 
Instrucció 2/2012 del gerent, de 6 de febrer de 2012, sobre el funcionament de les llistes de 

substitucions del personal laboral d’administració i serveis, que tot seguit es transcriu: 
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II.2. Resolucions 
[tornar a l’índex] 

 

Resolució de la secretària general, de 9 de febrer de 2012, per la qual s’autoritza la modificació del model 
de conveni de cooperació educativa per a pràctiques curriculars del Reglament d’autorització i signatura de 
convenis de col·laboració i de contractes de l’article 83 de la LOU i de transferència de tecnologia i de 
coneixement de la UAB, aprovat per l’acord del Consell de Govern de 19 d’octubre de 2011, que tot seguit es 
transcriu: 
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Resolució de la rectora, de 28 de febrer de 2012, per la qual s’autoritza que estudiants de la UAB puguin 
desenvolupar pràctiques acadèmiques externes extracurriculars de cooperació educativa en centres docents, 

àrees i serveis de la pròpia universitat, que tot seguit es transcriu: 
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III.  Convenis  
institucionals 

 
 
 
II.1. Marc de col·laboració 

[tornar a l’índex] 

 
Conveni de 14 d’abril de 2011, entre la UAB, la Facultad Lationamericana en Ciencias Sociales, Sede México 
(FLACSO-MÉXICO) per a la realització d’activitats conjuntes d’investigació, docència, capacitació, difusió, 
extensió, avaluació, actualització i desenvolupament d’accions relacionades amb les ciències socials. 
 
Conveni de 20 de juliol de 2011, entre la UAB, la Alianza 4 Universidades (A-4U) i la Universidad del Estado 

de Santa Catarina (UDESC) de Brasil, per establir el marc de les activitats precises entre les entitats firmants. 

 
Conveni de 28 d’octubre de 2011, entre la UAB, la Alianza 4 Universidades (A-4U) i la Universidad Federal 
Santa Catarina de Brasil (UFSC) per establir les activitats precises de col·laboració per portar a terme 
actuacions conjuntes en qualsevol área que redundi en el desenvolupament i enfortiment de la seva 
col·laboració.  
 

 
 

II.2. Específics 
[tornar a l’índex] 

 
Conveni de 14 de gener de 2009, entre la UAB i la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) 
per a la col·laboració acadèmica per a la realització d’un títol oficial de Màster Universitari en “Elaboración de 
diccionarios y control de calidad del léxico español”. 
 

Conveni de 16 de febrer de 2011, entre la UAB, la Coordinadora d'Estudis de Filologia Catalana (CEFC) i 
l’Institut Joan Lluís Vives per establir els termes de la participació de la CEFC com a grup de treball de la Xarxa 
Vives d'Universitats. 
 
Conveni de 22 de setembre de 2011, entre la UAB i International Fellowships Fund, Inc. Addendum to the 
Strategic Partnership Agreement. 
 

Adenda de 13 d’octubre de 2011, entre la UAB i la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, al document de concessió adminstrativa per al afinalització de les obres de construcción de l’edifici 
“Mòdul Parc de Recerca C”. 
 
Annex de 28 d’octubre de 2011, entre la UAB i el Instituto Universitario de Posgrado (IUP), al conveni 
específic de col·laboració relatiu a la direcció acadèmica del IUP. 
 

Conveni de 31 d’octubre de 2011, entre la UAB i el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, per a la 
realització de pràctiques tutelades del Grau de Fisioteràpia dels alumnes de la Facultat de Medicina al Parc de 

Salut Mar (Servei de Rehabilitació de l'Hospital de l'Esperança). 
 
Conveni d’1 de novembre de 2011, entre la UAB i el Centre d’Estudis Demogràfics (CED), per formalitzar 
l’ocupació per part del CED d’uns espais al Mòdul de Recerca A per un període de 21 mesos. 

 
Conveni de 2 de novembre de 2011, entre la UAB i la Universitat Jaume I, per a la creació d’un programa 
d’intercanvi mutu en l’àmbit del doctorat orientat cap a la investigació. 
 
Convnei de 6 d’octubre de 2011, entre la UAB, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i la Universitat 
Rovira i Virgili (URV) per a la realització conjunta del Màster Universitari en Seguretat de les Tecnologies de la 
Informació i de les Comunicacions (MISTIC). 
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Conveni de 21 d’octubre de 2011, entre la UAB i la Université Lumière Lyon 2 avenant nº 1 à la convention 

financière bilatérale relativa au projet EGALES: Master Etudes Genre et Actions Liées à l'Egalité dans la Société 

 
Conveni de 17 de novembre de 2011, entre la UAB i la Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AECID) referent a la convocatoria anual de les beques MAEC-AECID. 
 
Conveni de 23 de desembre de 2011, entre la UAB i la Fundació Parc de Recerca UAB (PRUAB) per establir 
la prestació del servei de gestió de l’ocupació d’espais del Mòdul de Recerca A i del Mòdul de Recerca B 

disponibles i la gestió administrativa del conjunt dels edificis Mòdul de Recerca A i del Mòdul de Recerca B. 
 
Conveni de 28 de desembre de 2011, entre la UAB i el Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC) per a la consolidació d’un laboratori de Proteòmica, d’utilització conjunta. 
 
Conveni de 17 de gener de 2012, entre la UAB, la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), la Universidad 
de Alicante (UA), la Universitat de Barcelona (UB), la Universidad de Burgos (UBU), la Universidad de Córdoba 

(UCO), la Universidad de Murcia (UMU), la Universidad de Sevilla (US), la Universidad de València - Estudi 
General- (UVEG) y la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) per establir la col·laboració interuniversitària 

per a la realització conjunta del Màster Universitari en Electroquímica, Ciencia i Tecnologia. 
 
Conveni de 19 de gener de 2012, entre la UAB, la Rigas Tehniska Universitate (Latvia), la Montanuniversität 
Leoben (Austria) i la Technisque Hochschule Wildau (Germany) Cooperation Agreement - Master in Logistic and 
Supply Chain Management (LSCM). 

 
Conveni de 19 de gener de 2012, entre la UAB, la Universidad de Cantabria, la Universitat de Girona (UdG), 
la Universidad de Málaga, la Universidad de Murcia, la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, la Universidad 
de la Rioja, la Universidad de Santiago de Compostela, la Universitat de Valencia, la Universidad de Valladolid 
per tal de donar suport, fomentar i impulsar les activitats del “Grupo para la reforma y actualización del 
Derecho Privado en España”. 

 
Conveni de 30 de gener de 2012, entre la UAB i la Fundació Jaume Bofill per a la donació d’ajut econòmic a 
l’Escola de Cultura de Pau per al desenvolupament del projecte “Educació per la pau des de la pràctica”. 
 
Conveni de 29 de maig de 2012, entre la UAB i la Universitat de Barcelona (UB) per a la realització conjunta 

del Màster Universitari en Immunologia Avançada. 
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IV.  Estructures bàsiques  
i participació en altres centres 

 
 
 
 

IV.1. Serveis  
[tornar a l’índex] 

 
S’aprova el reconeixement  del Laboratori de Muntatge de Prototips Electrònics per a Sistemes 
Embedded (LaMPES) (codficiació BADUS: 2438) com a Laboratori de Prestació de Serveis,  segons l’acord 
05/2012, de 2 de febrer, de la Comissió de Transferència de Coneixement i Projectes Estratègics del Consell de 

Govern. 
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V.  Nomenaments  
i cessaments 

 
 
V.1. Facultats i Escoles  

[tornar a l’índex] 

 

V.1.1. Nomenaments  
 
Resolució de la rectora, de 6 de febrer de 2012, per la qual nomena el senyor Joan Minguella Martí 
secretari de la Unitat Docent de l’Institut Municipal d’Assistència Sanitària: Hospital del Mar. 
 

Resolució de la rectora, de 9 de febrer de 2012, per la qual nomena el senyor Josep Antoni Pérez Pons 

tutor de Grau de Bioquímica de la Facultat de Biociències. 
 
Resolució de la rectora, de 9 de febrer de 2012, per la qual nomena la senyora Maite Carrascón López de 
Letona tutora de Grau de Biologia Ambiental de la Facultat de Biociències. 
 
Resolució de la rectora, de 22 de febrer de 2012, per la qual nomena el senyor Daniel Gamper Sachse 

coordinador de la Llicenciatura de Filosofia i coordinador del Grau de Filosofia de la Facultat de Filosofia i 
Lletres. 
 
Resolució de la rectora, de 22 de febrer de 2012, per la qual nomena la senyora Marta Arumí Ribas 
secretària i vicedegana d’Extensió Universitària de la Facultat de Traducció i d’Interpretació. 
 

 

V.1.2. Cessaments  
 
Resolució de la rectora, de 6 de febrer de 2012, per la qual el senyor Luis Molina Ferragut cessa com a 

secretari de la Unitat Docent de l’Hospital del Mar. 

 
Resolució de la rectora, de 22 de febrer de 2012, per la qual el senyor David Jorge Casacuberta Sevilla 
cessa com a coordinador de la Llicenciatura de Filosofia i coordinador del Grau de Filosofia i Lletres. 
 
Resolució de la rectora, de 22 de febrer de 2012, per la qual la senyora Judit Fontcuberta Famades cessa 
com a secretària i vicedegana d’Extensió Universitària de la Facultat de Traducció i d’Interpretació. 
 

 
 

V.2. Departaments   
[tornar a l’índex] 

 
V.2.1. Nomenaments  
 
Resolució de la rectora, de 6 de febrer de 2012, per la qual nomena el senyor Josep Rifà Coma 

coordinador de Recerca del Departament d’Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions. 
 
Resolució de la rectora, de 6 de febrer de 2012, per la qual nomena la senyora Mariona Portell Vidal 
coordinadora de Tercer Cicle i coordinadora de la Unitat de Metodologia de les Ciències del Comportament del 

Departament de Psicobiologia i de Metodologia de les Ciències de la Salut. 
 
Resolució de la rectora, de 6 de febrer de 2012, per la qual nomena el senyor Joan Serra Sagristà secretari 
del Departament d’Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions. 
 
Resolució de la rectora, de 6 de febrer de 2012, per la qual nomena la senyora Berta González de Mingo 
coordinadora de la Unitat d’Histologia Mèdica (Facultat de Medicina) del Departament de Biologia Cel·lular, de 

Fisiologia i d’Immunologia. 
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Resolució de la rectora, de 9 de febrer de 2012, per la qual nomena el senyor Enrico Mora Malo 

coordinador d’Economia i Serveis del Departament de Sociologia. 
 
Resolució de la rectora, de 22 de febrer de 2012, per la qual nomena el senyor David Casacuberta Sevilla 
secretari del Departament de Filosofia. 
 
Resolució de la rectora, de 22 de febrer de 2012, per la qual nomena el senyor Sergio Santamaría del 

Campo coordinador de la Unitat de Botànica del Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i 
d’Ecologia. 
 
 

V.2.2. Cessaments  
 
Resolució de la rectora, de 6 de febrer de 2012, per la qual el senyor Joan Borrell Viader cessa com a 
coordinador de Recerca del Departament d’Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions. 
 

Resolució de la rectora, de 6 de febrer de 2012, per la qual el senyor Albert Fornieles Deu cessa com a 
coordinador de Tercer Cicle i coordinador de la Unitat de Metodologia de les Ciències del Comportament del 
Departament de Psicobiologia i de Metodologia de les Ciències de la Salut. 

 
Resolució de la rectora, de 6 de febrer de 2012, per la qual la senyora M. Dolores Jaraquemada Pérez de 
Guzmán cessa com a coordinadora de la Unitat d’Immunologia (Facultat de Medicina) del Departament de 
Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d’Immunologia. 
 
Resolució de la rectora, de 6 de febrer de 2012, per la qual la senyora Mercè Villanueva Gay cessa com a 
secretària del Departament d’Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions. 

 
Resolució de la rectora, de 9 de febrer de 2012, per la qual el senyor Joel Martí Olivé cessa com a 
coordinador d’Economia i Serveis del Departament de Sociologia. 
 
Resolució de la rectora, de 22 de febrer de 2012, per la qual el senyor Daniel Gamper Sachse cessa com a 
secretari del Departament de Filosofia. 

 
Resolució de la rectora, de 22 de febrer de 2012, per la qual el senyor Ramon Pérez Obiol cessa com a 
coordinador de la Unitat de Botànica del Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d’Ecologia. 
 
 
 

V.3. Centres d’Estudis i de Recerca (CER)   
[tornar a l’índex] 

 

V.3.1. Nomenaments  
 
Resolució de la rectora, d’11 de febrer de 2012, per la qual nomena el senyor Manuel López Béjar membre 
del Consell de Govern del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC). 
 
 

V.3.2. Cessaments  
 
Resolució de la rectora, de 10 de febrer de 2012, per la qual el senyor Joan Gómez Pallarès cessa com a 
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al Consell de Govern del Consorci de Biblioteques de 
Catalunya (CBUC). 
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VI. Convocatòries  
i resolucions de places 

 
 
VI.1. Personal acadèmic i personal investigador en formació 

[tornar a l’índex] 

 

VI.1.1. Resolucions  
 
Resolució de la rectora, de 16 de gener de 2012, per la qual s’integra al Cos de Professors Titulars 
d’Universitat al senyor José Óscar Rebollo Izquierdo (BOE núm. 30, de 4 de febrer de 2012). 
 
 

 

VI.2. Personal d’administració i serveis 
[tornar a l’índex] 

 

VI.2.1. Convocatòries  
 
Anunci de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 3 de febrer de 2012, per tal de 

cobrir provisionalment, en comissió de serveis, una plaça d’administratiu/iva responsable de tarda de la Gestió 
Acadèmica de la Facultat de Psicologia. 
 
Anunci de la cap de l’Àrea de Personal Acadèmic i Serveis, de 24 de febrer de 2012, pel qual es fa 
públic l’inici del termini per a participar en el procés, de caràcter voluntari, d’acreditació de competències 
mitjançant el qual el personal de l’escala d’ajudants d’arxius i biblioteques que ocupa llocs de treball dels nivells 
20 i 21 pugui progressar al nivell 22.  
 
 

VI.2.2. Resolucions  
 
Resolució del gerent, de 6 de febrer de 2012, per la qual concedeix, amb caràcter provisional, a la senyora 
Maria Paz Chivite Jiménez, adscrita al Departament d’Economia i Història Econòmica, la modificació de la seva 
jornada laboral. 

 
Resolució del gerent, de 9 de febrer de 2012, per la qual perllongar la destinació, amb caràcter provisional, 
de la senyora Adela Ramírez Márquez al Servei Logístic i Punt d’Informació de la Biblioteca de la Facultat de 
Veterinària, amb dependència funcional del cap de Biblioteca i orgànica de l’Administradora de Centre de la 
Facultat de Veterinària. 
 

Resolució del gerent, de 9 de febrer de 2012, per la qual adscriu en comissió de serveis la senyora Maria 
Josep Mas Fages per a ocupar la plaça d’administrativa responsable de procés al Departament de Genètica i 
Microbiologia de l’Administració de Centre de Ciències i de Biociències. 
 
Resolució del gerent, d’1 de febrer de 2012, per la qual encarrega, amb caràcter provisional, les funcions i 
les responsabilitats de cap de grup de vigilants, al senyor Julián Cañadas de la Paz. 
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