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DISPOSICIONS GENERALS I ACORDS

Consell Social

Acord  5/2004,  de  27  de  febrer,  pel  qual  s'aprova  la  proposta  de  Normativa  de  Permanència  dels
estudiants a la UAB i elevar-la al Consejo de Coordinación Universitaria.

 Comissió d'Apel·lacions 

Acord  1/2004,  d'11  de  febrer,  pel  qual  s’informa favorablement  de la  proposta de nomenament del
doctor José Maria Costa Molinari, com a professor emèrit de la UAB, i elevar-la al Consell de Govern
per a la seva aprovació.

 Consell de Govern

Comunicat ciutadà per a la dignitat de la política, per la pau i la llibertat per a tots

El  Consell  de  Govern,  a  la  sessió  de  26  de  febrer  de  2004,  s'adhereix  al  Comunicat  ciutadà  per  la
dignitat de la política, per la pau i la llibertat per a tots, subscrit per diferents entitats, que tot seguit es
transcriu:

1.  Un  cop  més,  és  obvi  i  és  avui  necessari,  hem  de  denunciar  la  violència  com
incompatible  amb  la  democràcia,  l'acció  política  pervertida  per  un  terrorisme  cec,  la
manipulació  del  diàleg  per  enfrontar  els  catalans  amb  els  altres  ciutadans  de  l'Estat
espanyol.  No  permetrem que  s'accepti  el  dubte  sobre  la  nostra  solidaritat  amb  tots  els
que pateixen amenaces, atemptats, assassinats. Cap ciutadà de Catalunya, cap ciutadà
espanyol, es pot considerar preservat de la violència, tots som víctimes en potència, tots
mereixem respecte i solidaritat, ací i a tot Espanya. No acceptem ni treva ni cap privilegi
dels  que  trafiquen  amb  la  mort.  Abans  que  tot  ens  oposem  a  la  violència  política  i  al
terrorisme, ni cap justificació ni cap concessió.
2.  Però  tampoc  acceptarem  les  pressions,  les  amenaces  i  els  insults  provinents  de
responsables del govern espanyol i  del Partit  Popular, accions que fins i  tot poden tenir
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rellevància legal. És una pràctica política obscena,contrària a la veritat,  a la  justícia i  al
dret.  Una agressió al  nostre procés democràtic i  d'autogovern. Ens volen enfrontar amb
els altres pobles de l'Estat, fer-nos viure en una permanent situació de tensió que dificulti
l'acció del govern català elegit per la majoria del nostre poble, reduir progressivament el
nostre  autogovern  i  les  nostres  llibertats.  Les  institucions,  les  entitats  cíviques  i  els
ciutadans  de  Catalunya han respost  amb fermesa i  serenitat.  Ens  oposarem a  aquesta
política reaccionària amb tots els mitjans polítics, i també amb accions legals si s’escau,
que avui encara estan a l'abast en un Estat democràtic.
3.  Volem manifestar  el  nostre  suport  a  les  institucions  catalanes  que ens  representen i
expressen  la  nostra  autonomia  i  els  nostres  drets,  a  la  Generalitat  de  Catalunya.  Som
conscients que avui, amb independència de les nostres preferències polítiques, hem de
posar  per  davant  la  defensa de les  nostres  llibertats  com persones i  dels  nostres  drets
com a país. Volem avançar cap una democràcia més plena, un autogovern més fort, una
societat més justa.
4.  Les  organitzacions,  entitats  i  col·lectius  sotasignats,  amb tots  aquells  que es  vulguin
adherir,  adrecen aquest  comunicat a tots  els  ciutadans de Catalunya. No deixarem que
s'imposi ni el terror ni la por, ni l'amenaça ni la mentida. No permetrem que ens enfrontin
amb els altres pobles, amb els altres ciutadans espanyols. La nostra força és la raó i la
solidaritat. Ens manifestarem amb totes les formes democràtiques al nostre abast. També
ens adrecem als nostres companys de la resta d'Espanya, a les organitzacions i entitats
espanyoles  similars  a  les  nostres.  Compartim  els  valors  democràtics,  som  objecte  de
l'agressió per part de les mateixes forces del terror i de l'engany i patim el mateix govern
que ha degradat  la  política  fins  a  límits  impensables fa  poc  temps.  Avui,  com en altres
èpoques difícils hem de reforçar els lligams entre tots plegats.

Acord 8/2004, de 26 de febrer, pel qual s'acorda aprovar el Reglament del Consell de Govern, que tot
seguit es transcriu:

REGLAMENT DEL CONSELL DE GOVERN

Capítol I.- NATURALESA, COMPOSICIÓ I FUNCIONS

Article 1.- Naturalesa
1. El Consell de Govern és l'òrgan suprem de govern col·legiat de la Universitat i, com a tal, estableix
les seves línies estratègiques i programàtiques, així com les directrius, normatives i procediments per a
la  seva  aplicació,  en  els  àmbits  de  l'organització  dels  ensenyaments,  recerca,  recursos  humans  i
econòmics i elaboració de pressupostos. 
2.  El  Consell  de  Govern  exerceix,  així  mateix,  les  funcions  que  li  atribueix  la  legislació  estatal  i
autonòmica  i  els  Estatuts  de  la  Universitat  i  assisteix,  a  més,  el  rector  en  l'exercici  de  les  seves
funcions.
3.  Els  acords  del  Consell  de  Govern  esgoten  la  via  administrativa  i  són  directament  impugnables
davant la jurisdicció contenciosa administrativa.

Article 2.- Composició
1. La composició del Consell de Govern és, d'acord amb el que estableix l'article 61 dels Estatuts de la
UAB, la següent:
a) El rector, que el presideix.
b) El secretari general.
c) El gerent.
d)  Quinze  membres  de  la  comunitat  universitària  designats  pel  rector.  En  aquest  total  hi  haurà
membres  del  personal  acadèmic,  dels  estudiants  i  del  personal  d'administració  i  serveis.
e)  Quinze  membres  elegits  pels  degans,  directors  d'escola,  directors  de  departament  i  d'institut
universitari  de  recerca  entre  els  degans,  directors  d'escola,  directors  de  departament  i  d'institut
universitari de recerca, respectivament.
f)  Vint  membres  del  Claustre,  escollits  per  i  entre  els  mateixos  membres  de  cadascun  dels  sectors
elegibles.  D'aquests  membres,  tenint  en  compte  la  representació  dels  diferents  sectors,  dotze  seran
representants  del  personal  acadèmic,  dels  quals  set  seran  professors  funcionaris  doctors  i  cinc
funcionaris no doctors o contractats; sis representants dels estudiants, entre els quals hi haurà d'haver
almenys un representant de doctorat, i dos representants del personal d'administració i serveis. 
g)  Tres  membres  del  Consell  Social  que  no  pertanyin  a  la  comunitat  universitària.
2. Assisteix a les sessions del Consell de Govern amb veu i sense vot, el secretari general adjunt. 
3.  En  funció  de  l'assumpte  a  tractar,  el  rector  pot  convidar  un  o  més  membres  de  la  comunitat
universitària perquè assisteixi, amb veu i sense vot, a una determinada sessió del Consell de Govern.

Article 3.- Competències
Les competències del Consell de Govern són, d'acord amb el que estableix l'article 64 dels Estatuts de
la UAB, les següents:
a)  Aprovar  el  seu  reglament  i  els  reglaments d'altres òrgans o estructures universitaris  centrals o
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territorials  que no tinguin atribuïda aquesta competència, així com elaborar les directrius que han de
seguir  els  reglaments  de  les  facultats  i  escoles,  dels  departaments  i  dels  instituts  universitaris
d'investigació i centres de recerca propis de la Universitat i ratificar-los un cop hagin estat aprovats pels
òrgans competents.
b) Definir, en col·laboració amb el Consell Social, els criteris i els objectius de la planificació estratègica
de la Universitat.
c)  Establir  les  línies  programàtiques  de  la  Universitat  i  les  directrius  i  procediments  per  a  la  seva
aplicació.
d) Regular els assumptes objecte de la seva competència en matèria de planificació d'ensenyaments,
ordenació  acadèmica,  planificació  i  seguiment  econòmic  i  pressupostari,  directrius  generals  sobre
organització de l'administració universitària i dels recursos humans.
e) Fer propostes sobre la implantació, creació, supressió o modificació dels ensenyaments conduents a
l'obtenció de títols universitaris oficials i elevar-les al Consell Social.
f) Aprovar la creació de titulacions pròpies i elevar-la al Consell Social.
g)  Aprovar  els  plans  d'estudis  de  les  titulacions  que  s'imparteixen  en  facultats  i  escoles  de  la
Universitat i en els centres adscrits i vinculats, i informar-ne al Consell Social.
h) Fer propostes sobre la creació, modificació i supressió de facultats i d'escoles i la creació, supressió,
modificació, adscripció i desadscripció d'instituts universitaris d'investigació, així com sobre l'adscripció
i  desadscripció,  vinculació  i  desvinculació  de  centres  de  titularitat  pública  o  privada  que  imparteixin
estudis  conduents  a  l'expedició  de  títols  universitaris  i  elevar-les  al  Consell  Social.
i)  Aprovar  la  creació,  modificació  o  supressió  de  departaments  i  unitats  o  divisions  departamentals.
j) Aprovar el nomenament de doctors honoris causa.
k)  Autoritzar  l'adscripció  del  personal  acadèmic  a  les  estructures  bàsiques  de  la  Universitat.
l)  Establir,  amb la  participació del  Consell  Social,  els  criteris  bàsics  per  a  l'elaboració del  pressupost
anual  i  elevar  a  l'esmentat  Consell  Social  la  proposta  de  programació  econòmica  pluriennal  i  de
pressupost anual.
m) Proposar al Consell Social l'assignació individual de retribucions addicionals al personal acadèmic
per activitats docents, investigadores i de gestió.
n) Aprovar la relació de llocs de treball del personal acadèmic.
o) Aprovar i elevar al Consell Social la relació de llocs de treball del personal d'administració i serveis,
així  com  crear,  modificar  o  suprimir  les  escales  del  personal  d'administració  i  serveis.
p) Aprovar els projectes de pressupost i de programació econòmica pluriennal de la Universitat per al
seu  tràmit  al  Consell  Social  i  conèixer  periòdicament  la  gestió  i  execució  del  pressupost.
q) Proposar al Consell  Social l'afectació i  la desafectació al domini públic dels béns universitaris, així
com l'adquisició i el procediment d'alienació de béns patrimonials.
r)  Elegir  els  seus representants en el  Consell  Social  i  designar  els  membres de la  Junta  Consultiva.
s)  Autoritzar  els  convenis  de  cooperació  amb  altres  universitats  i  institucions,  en  els  termes  que
estableixi el seu reglament i la normativa vigent.
t) Proposar al Consell Social la constitució, modificació i extinció d'entitats jurídiques per a la promoció i
desenvolupament dels fins de la Universitat i proposar la participació de la Universitat en altres entitats.
u) Aprovar la creació, modificació i supressió de serveis universitaris.
v) Crear comissions i delegar-los competències.
w) Exercir les altres competències que li  atribueixin la legislació vigent, els Estatuts i la normativa de
desenvolupament.

Article 4.- Mandat
El mandat del Consell de Govern és de quatre anys, si bé el sector dels estudiants representants del
Claustre es renova cada dos anys.

Article 5.- Règim jurídic
El Consell de Govern ajusta la seva actuació a les disposicions d'aquest reglament i en el seu defecte
a les normes generals que regulen el funcionament dels òrgans col·legiats.

 

 

Capítol II.- RÈGIM DELS MEMBRES DEL CONSELL DE GOVERN

Article 6.- Membres del Consell de Govern
1. Correspon a cadascun dels membres del Consell de Govern:
a) Rebre la convocatòria amb l'ordre del dia de la sessió i la documentació corresponent. 
b) Participar en els debats de les sessions.
c)  Exercir  el  seu  dret  a  vot  i  expressar  el  seu  sentit  i  els  motius  que  el  justifiquen.
d) Formular precs i preguntes.
e)  Obtenir  la  informació  necessària  per  al  compliment  de  les  funcions  que  se'ls  assigni.
f) Aquelles altres funcions que siguin inherents a la seva condició de membre del Consell de Govern.
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2.  Els  membres  del  Consell  de  Govern no poden atribuir-se les funcions de  representació  d'aquest
òrgan llevat que expressament així ho hagi acordat el propi Consell.

Article 7.- Rectora o rector
1.  Correspon  al  rector,  com  a  president  del  Consell  de  Govern,  l'exercici  de  les  funcions  següents:
a) Exercir la representació del Consell de Govern.
b)  Acordar  la  convocatòria  de  les  sessions  ordinàries  i  extraordinàries  i  la  fixació  de  l'ordre  del  dia,
tenint  en  compte,  en  el  seu  cas,  les  sol·licituds  dels  altres  membres  formulades  amb  l'antelació
suficient.
c)  Presidir  les  sessions,  moderar  el  desenvolupament  dels  debats  i  suspendre'ls  per  causes
justificades.
d) Dirimir els empats amb el seu vot.
e) Visar les actes i certificats dels acords adoptats pel Consell de Govern.
f)  Exercir  totes  les  funcions  inherents  a  la  seva  condició  de  president  d'un  òrgan  col·legiat.
2.  En  cas  d'absència  o  malaltia  del  rector,  el  Consell  de  Govern  estarà  presidit  per  un  vicerector.

Article 8.- Secretària general o secretari general
1.  Correspon  al  secretari  general,  com  a  secretari  del  Consell  de  Govern,  l'exercici  de  les  funcions
següents:
a) Convocar les sessions del Consell de Govern per indicació del rector.
b)  Rebre  les  comunicacions  dels  membres  del  Consell  de  Govern  i  facilitar  les  dades  i  informació
necessària.
c)  Preparar  la  documentació  que  ha  de  ser  sotmesa  a  la  consideració  del  Consell  de  Govern.
d) Aixecar acta de les sessions i expedir les certificacions dels acords adoptats pel Consell de Govern.
e)  Aquelles  altres  funcions  que  siguin  inherents  a  la  seva  condició  de  secretari.
2.  En cas d'absència o malaltia del  secretari  general  les funcions abans esmentades són realitzades
pel secretari general adjunt.

Article 9.- Assistència i substitucions
1. L'assistència a les sessions del Consell de Govern és obligatòria.
2.  Quan  una  causa  justificada  impedeix  que  els  degans  i  els  directors  d'escola  assisteixin  a  les
sessions del  Consell  de Govern poden ser  substituïts  per un membre del  seu equip de direcció i  els
directors  de  departament  i  els  representants  del  Claustre  poden  ser  substituïts  pel  suplent  elegit
simultàniament al  titular.  Les justificacions seran lliurades a la Secretaria General,  com a màxim deu
dies després de la sessió.
3. Les absències injustificades dels membres del Consell de Govern es podran donar a conèixer a la
comunitat universitària pels mitjans ordinaris d'informació de la UAB. 

Article 10.- Pèrdua de la condició de membre del Consell de Govern
1. La condició de membre del Consell de Govern es perd per renúncia, per la pèrdua de la condició en
virtut de la qual fou adquirida i pel fet de deixar de pertànyer a la UAB. També es perd la condició de
membre del Consell de Govern per la manca d'assistència sense causa justificada a tres sessions del
Consell de Govern, llevat dels membres nats.
2.  Per  tal  de  cobrir  la  vacant  produïda,  en  el  cas  dels  membres  designats  es  procedirà  a  una  nova
designació  per  l'òrgan  competent  i  en  el  cas  dels  membres  electes  els  seus  respectius  suplents
cobriran la vacant.

 

Capítol III.- FUNCIONAMENT DEL CONSELL DE GOVERN

Article 11.- Funcionament
1.  El  Consell  de  Govern  pot  actuar  en  ple  i  en  Comissions.  El  ple  s'ha  de  reunir  almenys cada  dos
mesos.
2.  La  creació,  modificació  i  supressió  de  les  comissions  correspon  al  Consell  de  Govern.  El  seu
funcionament es regeix pel que disposa el Capítol IV d'aquest reglament.

Article 12.- Preparació de les sessions i ordre del dia
1. Els assumptes que se sotmeten a coneixement, deliberació i aprovació del Consell de Govern s'han
de tramitar, amb caràcter previ i amb suficient antelació, a la Secretaria General, la qual sol·licitarà al
Gabinet  Jurídic  que  informi  dels  aspectes  legals  pertinents  i  que  supervisi  en  el  seu  cas  la
documentació aportada.
2.  Un  cop  verificat  el  compliment  dels  aspectes  legals,  i  segons  el  procediment  que  en  cada  cas
correspongui,  es  procedirà  a  la  inclusió  de  la  qüestió  plantejada  com a  punt  de  l'ordre  del  dia  de  la
sessió corresponent.
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3. Qualsevol membre del Consell  de Govern pot sol·licitar la inclusió d'un punt a l'ordre del dia d'una
sessió seguint el procediment establert en aquest reglament.

Article 13.- Convocatòria
1.  El  Consell  de  Govern es  convocat  pel  rector,  a  iniciativa  pròpia  o  a  petició  d'una quarta  part  dels
membres del Consell, supòsit en el qual caldrà acompanyar l'ordre del dia que es proposa sotmetre a
debat.
2. El Consell de Govern es pot convocar amb caràcter ordinari i extraordinari.
3. La convocatòria de les sessions ordinàries s'ha de lliurar i fer pública amb una antelació mínima de
deu  dies  i  ha  d'incloure  l'ordre  del  dia,  la  data,  el  lloc  i  l'hora  en  que  se  celebrarà  la  sessió.  La
documentació  corresponent  als  diferents  punts  de  l'ordre  del  dia  s'ha  de  lliurar  amb  una  antelació
mínima de cinc dies hàbils.
4.  En  el  cas  de  les  sessions  extraordinàries,  si  són  convocades  per  raons  d'urgència,  el  Consell  de
Govern haurà de valorar a l'inici de la sessió les raons d'urgència que han fonamentat la convocatòria.
5.  L'ordre  del  dia  de  cada  convocatòria  es  farà  pública  a  tota  la  comunitat  universitària.

Article 14.- Quòrum
1.  Per  a  la  vàlida  constitució  del  Consell  de  Govern,  als  efectes  de  celebració  de  sessions,
deliberacions  i  presa  d'acords,  es  requerirà  en  primera  convocatòria  la  presència  del  rector  i  del
secretari general, o en el seu cas de qui els substitueixin, i la meitat almenys dels membres restants.
2.  La segona convocatòria tindrà lloc un quart  d'hora més tard de la primera i  serà suficient  per a la
seva constitució, deliberació i presa d'acords, la presència del rector i secretari general, o en el seu cas
de  qui  els  substitueixi,  i  d'una  tercera  part  dels  membres  restants  del  Consell  de  Govern.

Article 15.- Deliberacions
1.  El  Consell  de  Govern  delibera  i  decideix  sobre  les  qüestions  que  li  són  sotmeses,  d'acord  amb
l'ordre  del  dia.  Presideix  i  modera  el  debat  el  rector,  o  el  vicerector  en  qui  delegui.  A  proposta  del
rector, el Consell pot acordar el temps destinat a debatre un punt determinat. 
2. Es pot procedir a un segon torn d'intervencions, sempre amb temps limitat. El rector té la facultat de
considerar  que  el  punt  ha  estat  prou  debatut  i,  per  tant,  de  sotmetre'l  a  votació.

Article 16.- Acords
1. El Consell de Govern pot prendre acords per assentiment o per votació, la qual pot ser ordinària o
secreta.
2. La votació és secreta quan implica persones o quan ho demanen com a mínim una cinquena part
dels membres del Consell de Govern. 
3. Pel que fa als acords adoptats per votació, n'hi ha prou amb la majoria simple dels presents, llevat
d'aquells  casos  en  què  la  normativa  vigent  exigeixi  majoria  absoluta  o  qualificada.
4. Per tal de poder adoptar vàlidament un acord han d'estar presents, almenys, una tercera part dels
membres del Consell de Govern a més del rector i del secretari general, o persones que, en el seu cas,
els substitueixin.
5.  No es pot entrar ni  sortir  de la sala on se celebra la sessió mentre s'està fent una votació d'algun
dels punts de l'ordre del dia.

Article 17.- Acta
1. De cada sessió del Consell de Govern s'aixeca acta per part del secretari general, o per delegació
pel secretari general adjunt, que s'aprova, si s'escau, a l'inici de la sessió ordinària següent. Abans de
l'aprovació, l'acta provisional es lliurarà als membres del Consell de Govern dins el termini de quinze
dies  després  de  la  celebració  de  la  sessió.  Un  cop  aprovada,  l'acta  té  caràcter  públic.  Tota  sessió
ordinària  té  com  a  primer  punt  de  l'ordre  del  dia  l'aprovació  de  l'acta  de  la  sessió  anterior
2.  L'acta  inclou  necessàriament  la  relació  dels  membres  assistents  i  d'absències,  l'ordre  del  dia,  les
propostes i els acords adoptats, i aquells punts que qualsevol membre del Consell de Govern demani
expressament  que  constin  a  l'acta.  En  el  cas  que  un  acord  se  sotmeti  a  votació,  s'ha  d'indicar  el
nombre  exacte  de  vots  favorables  i  contraris  i  d'abstencions  que  es  produeixin.

Article 18.- Difusió i publicació dels acords
1. Els acords adoptats pel Consell de Govern es donen a conèixer a la comunitat universitària l'endemà
de  la  celebració  de  la  sessió  corresponent  pels  mitjans  habituals  de  difusió  de  la  Universitat.
2.  Així  mateix,  els  acords del  Consell  de Govern s'han de publicar al  Butlletí  Oficial  de la  Universitat
Autònoma de Barcelona, sens perjudici de la publicació que legalment correspongui en altres diaris o
butlletins oficials, d'acord amb la normativa vigent.

Article 19.- Suport tècnic
El Consell de Govern té el suport tècnic de la Secretaria General de la UAB, que realitza les funcions
següents: 
a) Convocar, per indicació del rector, els membres del Consell de Govern i trametre a cadascun d'ells
l'ordre del dia i la documentació corresponent.
b)  Facilitar  la  interrelació  d'aquells  assumptes  que,  per  la  seva  connexió,  han  de  ser  tractats  en
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Comissions.
c) Vehicular la informació prèvia i derivada del treball de les Comissions als membres del Consell de
Govern i als degans i directors d'escola, de departaments i d'instituts.
d) Comunicar els acords adoptats als àmbits corresponents per al seu coneixement o la seva aprovació
i garantir la seva difusió al si de la comunitat universitària.

Capítol IV.- COMISSIONS DEL CONSELL DE GOVERN

Article 20.- Creació 
1.  Correspon  al  Consell  de  Govern  la  creació  de  comissions  específiques  per  a  l'estudi  i  preparació
dels  assumptes  que  se  sotmeten  a  la  seva  consideració  i  a  les  quals  pot  delegar  competències.
2. L'acord de creació d'una comissió del Consell de Govern haurà d'especificar la seva composició i les
funcions  que  se  li  atribueixen,  així  com  aquelles  competències  del  Consell  de  Govern  que  se  li
deleguen d'acord amb el que disposa l'article 65 dels Estatuts de la UAB.
3.  Els acords de delegació de competències del  Consell  de Govern en una comissió s'han d'adoptar
per majoria absoluta i han d'establir els procediments d'informació prèvia i de comunicació dels acords
als membres del Consell de Govern. Els acords de delegació de competències poden ser revocats en
qualsevol  moment  per  majoria  absoluta  dels  membres  del  Consell  de  Govern.

Article 21.- Competències
D'acord amb els  articles 62 i  65 dels  Estatuts de la UAB,  correspon a les comissions del  Consell  de
Govern:
a)  Aprovar,  per  delegació  del  Consell  de  Govern,  els  assumptes  que  aquest  òrgan  hagi  delegat
expressament.
b)  Elaborar  i  aprovar  propostes  per  a  la  seva  ratificació  pel  Consell  de  Govern.
c) Informar de les propostes que han de ser discutides i aprovades, si s'escau, pel Consell de Govern.
d)  Aprovar  i  resoldre  els  assumptes  ordinaris  que  corresponguin  al  seu  àmbit  competencial,  en
desenvolupament dels acords aprovats pel Consell de Govern, sens perjudici de les competències que
corresponen al rector i a altres òrgans de la universitat.
e)  Informar  sobre  els  recursos  d'alçada  interposats  pels  interessats  contra  els  acords  dictats  en
l'exercici de les competències a què es refereix la lletra d) d'aquest apartat.

Article 22.- Acords de les comissions
1.-  Les  competències  que  les  comissions  exerceixin  per  delegació  es  consideraran  exercides  pel
Consell  de Govern,  per la  qual  cosa els acords dictats en virtut  d'aquesta delegació esgotaran la via
administrativa i seran directament impugnables en via contenciosa administrativa, de conformitat amb
el que disposa l'article 193.1 del Estatuts de la UAB.
2.- En relació amb les competències de les comissions a què es refereix la lletra b) de l'article 21, en el
cas que el Consell de Govern no ratifiqui la proposta elaborada per la Comissió, aquesta proposta junt
amb les observacions que s'hagin formulat al respecte retornarà a la Comissió per tal que formuli una
nova proposta al Consell.
3.- En relació amb les competències de les comissions a què es refereix la lletra c) de l'article 21, en
cas que el Consell de Govern introdueixi esmenes a la proposta de la Comissió, el propi Consell podrà
optar bé per introduir-les directament o retornar la proposta amb les esmenes a la Comissió per tal que
formuli una nova proposta al Consell.
4.- Els acords que adoptin les comissions en l'exercici de les competències a què es refereix la lletra d)
de  l'article  21  no  esgoten  la  via  administrativa  i  són  susceptibles  de  recurs  d'alçada  al  rector,  de
conformitat amb el que disposa l'article 193.2 dels Estatuts de la UAB.

Article 23.- Composició
1. La composició de cada comissió del Consell de Govern es determina en cada cas al corresponent
acord de creació i en tot cas en formen part membres del Consell de Govern i també altres membres
de la comunitat universitària, de conformitat amb el que disposa l'article 52.1 dels Estatuts de la UAB.
La representació del professorat tindrà sempre en compte que han de figurar persones del sector A i
del sector B. Així mateix, i atenent a la naturalesa de les funcions que corresponen a les comissions,
s'hi  poden  incorporar  amb  veu  i  sense  vot,  representants  de  la  Junta  de  Personal  Docent  i
Investigador,  de  la  Junta  de  Personal  d'Administració  i  Serveis  i  del  Comitè  d'Empresa.
2.  Cada  comissió  està  presidida  per  un  vicerector  i  assistida  per  un  lletrat  del  Gabinet  Jurídic  que
actuarà  com  a  secretari,  amb  veu  i  sense  vot,  el  qual  aixeca  acta  de  les  sessions.
3. En cas de malaltia o d'absència, el president d'una comissió és substituït pel vicepresident si n'hi ha,
o per la persona en qui delegui.
4. Es produeix una baixa quan algun dels membres de les Comissions renuncia a la seva condició de
membre  de  la  Comissió,  deixa  de  complir  les  condicions  per  les  quals  va  ser  elegit  o  deixa  de
pertànyer a la UAB

Article 24.- Elecció dels membres
1.  Els  membres  de  les  Comissions  són  elegits  pel  Consell  de  Govern,  prèvia  presentació  de
candidatures, que serà comunicada a efectes de publicitat  als  diversos estaments i  a  les estructures
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bàsiques de la universitat.
2.  Les  candidatures  s'han  de  presentar  per  escrit,  amb  especificació  de  Comissió  i  estament,  a  la
Secretaria  General,  la  qual  ha  de  garantir  la  publicitat  de  la  convocatòria  entre  els  membres  de  la
comunitat universitària.
3.  L'elecció es farà per majoria simple de vots emesos. L'escrutini  es realitzarà recomptant els vots i
ordenant els candidats per ordre descendent en nombre de vots i resultaran elegits els més votats que
compleixin les condicions generades de composició establerts per a cada Comissió. En cas que alguna
de les eleccions deixés vacant un o diversos llocs per cobrir, es procedirà a una nova votació. 

Article 25.- Règim de funcionament
Les comissions del Consell de Govern es reuniran periòdicament per tractar les qüestions pròpies del
seu  àmbit  competencial.  El  seu  règim  de  funcionament  als  efectes  de  convocatòria,  quòrum i  presa
d'acords és el mateix que el del Consell de Govern.

Article 26.- Audiències i suport tècnic
1. Quan les Comissions considerin que un assumpte afecta de manera específica una facultat, escola,
departament,  institut  universitari  d'investigació,  o  altres  estructures  o  membres  de  la  comunitat
universitària,  oferiran la  possibilitat  d'audiència prèvia al  seu responsable. Igualment,  en conèixer els
assumptes a tractar, els càrrecs acadèmics tenen dret a ser escoltats per la Comissió quan es tracti de
temes que els afectin de manera específica.
2. Les Comissions tenen el suport tècnic del personal de l'àrea o àrees administratives corresponents,
que hi assistirà amb veu i sense vot.
3.  La  Secretaria  General  coordina el  treball  de  les  Comissions  en els  termes establerts  a  l'article  19
d'aquest Reglament.

Capítol V.- REFORMA DEL REGLAMENT DEL CONSELL DE GOVERN

Article 27.- Iniciativa 
La iniciativa de reformar el Reglament del Consell de Govern pot sorgir:
a) del rector,
b) d'una quarta part dels membres del Consell.

Article 28.- Procediment 
1.  Un  cop  formulada  la  proposta  de  reforma,  el  Consell  de  Govern  s'ha  de  pronunciar  sobre  la
conveniència de prendre-la en consideració. Si obté el vot favorable de la majoria absoluta, s'obre un
termini de quinze dies per presentar esmenes.
2.  Transcorregut  el  termini  de  presentació  d'esmenes,  en  el  termini  d'una  setmana  es  procedeix  a
convocar una sessió extraordinària del Consell de Govern per debatre la proposta de reforma i, si n'hi
ha, les esmenes presentades.

Article 29.- Votació
L'aprovació  del  conjunt  de  les  modificacions  introduïdes  requereix  el  vot  favorable  de  la  majoria
absoluta dels membres del Consell, en una votació específica de conjunt.

Disposició addicional
Als efectes d'aquest  Reglament,  s'entén que hi  ha majoria  simple quan els  vots positius  superen els
negatius,  sense  comptar-hi  les  abstencions,  els  vots  en  blanc  i  els  nuls.  S'entén  que  hi  ha  majoria
absoluta quan s'expressarà en el mateix sentit el primer nombre enter de vots que segueix el nombre
resultant  de  dividir  per  dos  el  total  dels  electors  o  dels  membres  de  ple  dret  de  l'òrgan.

Disposició transitòria
1. Fins que no es procedeixi a la creació de noves comissions del Consell de Govern i a l'elecció dels
seus membres en el marc del que disposa aquest reglament, les comissions creades a l'empara de la
normativa anterior seguiran exercint les seves funcions.
2.  En  el  moment  de  l'aprovació  d'aquest  Reglament,  són  comissions  del  Consell  de  Govern  les
següents:  Comissió  d'Ajut  a  l'Estudi,  Comissió  d'Avaluació  i  Control  del  Professorat,  Comissió  de
Doctorat,  Comissió  d'Economia i  Serveis,  Comissió  d'Investigació,  Comissió  d'Ordenació Acadèmica,
Comissió  de  Política  Lingüística,  Comissió  de  Professorat  i  Comissió  de  Relacions  Internacionals.

Disposició derogatòria
Queden derogats el Reglament del Consell de Govern, aprovat per acord del Consell de Govern de 27
de juny de 2002, la Normativa de composició i elecció dels membres de les Comissions del Consell de
Govern,  aprovada per  acord  del  Consell  de  Govern  de  27  de  juny  de  2002,  així  com totes  aquelles
disposicions de la UAB que s'oposin al que estableix aquest Reglament.

Disposició final
1.  La  Llei  30/1992,  de  26  de  novembre,  de  Règim  Jurídic  de  les  Administracions  Públiques  i  del
Procediment Administratiu Comú, reformada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, té caràcter supletori en
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tot  allò  que  no  sigui  expressament  previst en aquest Reglament. En el seu  defecte,  el  Consell de
Govern  ha  d'acordar,  per  majoria  absoluta,  la  solució  que  calgui  donar  als  casos  no  previstos  en  la
normativa abans esmentada.
2.  Aquest  Reglament  entrarà  en  vigor  l'endemà  de  la  seva  aprovació  pel  Consell  de  Govern.

ANNEX

ARTICLES DELS ESTATUTS DE LA UAB CITATS AL REGLAMENT DEL CONSELL DE GOVERN

Article 52.- Principis d'actuació dels òrgans 
1. Els Estatuts i les seves normes de desenvolupament asseguren que, en els òrgans col·legiats de la
Universitat hi són representats els diferents sectors de la comunitat universitària. 
2.  Els  òrgans  unipersonals  i  col·legiats  estan  sotmesos  als  principis  de  transparència,  rendició  de
comptes, participació i informació.

Article 62.- Funcionament
1. El Consell pot actuar en ple i en comissions. El ple s'ha de reunir almenys un cop cada dos mesos.
2. El Consell de Govern crearà comissions específiques a les quals pot delegar competències. Com a
mínim,  es  crearan  comissions  per  a  afers  acadèmics,  recerca,  professorat,  economia,  qualitat  i
avaluació, beques i ajuts a l'estudi i doctorat. 
3.  El  Consell  de  Govern  reglamenta  el  funcionament  i  la  composició  d'aquestes  comissions,  de  les
quals poden formar part membres de la comunitat universitària que no pertanyin al Consell de Govern.
4. El règim de sessions, convocatòries, quòrums, votacions i la resta de normes de funcionament intern
han  de  ser  establerts  per  un  reglament  elaborat  pel  mateix  Consell  de  Govern.

Article 65.- Competències delegables a les comissions
El  Consell  de  Govern  ha  de  regular  en  el  seu  reglament  quines  competències  delega  a  les  seves
comissions. En tot cas, no són delegables les competències compreses a les lletres a), b), c), j), r) i v)
previstes a l'article anterior.

Article 193.- Recursos
1. Les resolucions del rector i els acords del Claustre, del Consell de Govern, del Consell Social i de la
Junta Electoral General exhaureixen la via administrativa i són impugnables directament davant de la
jurisdicció contenciosa administrativa.
2.  Les  resolucions  de  la  resta  d'òrgans  universitaris  són  recurribles  en  alçada  per  les  persones
interessades  davant  del  rector,  llevat  que  la  normativa  vigent  o  els  presents  Estatuts  estableixin  un
òrgan diferent.
3.  Els  òrgans de la  Universitat  no poden interposar recurs contra els  acords i  resolucions dictats per
altres òrgans de la mateixa Universitat.

Acord  9/2004,  de  26  de  febrer,  pel  qual  s'acorda  nomenar  els  membres  de  la  Comissió  de
Reclamacions, que tot seguit s'indiquen:

- Titulars
Jordi Barbé Garcia
Manuel Gerpe Landín
Eduard Gonyalons Sintes
Pilar González Duarte
M. Lluïsa Hernanz Carbó
Ferran Sancho Pifarré
Francesc Serra Mestres

- Suplents
Joaquim Ferret Jacas
Jordi Pascual Gainza

Acord  10/2004,  de  26  de  febrer,  pel  qual  s'acorda  nomenar  els  representants  de  la  UAB  a  la
Comissió Mixta UAB-CSIC, que tot seguit s'indiquen:

El rector
El vicerector de Projectes Estratègics
Jordi Caballé Vilella
Jordi Pascual Gainza
Martí Pumarola Batlle

Acord  11/2004,  de  26  de  febrer,  pel  qual  s'acorda  elegir  els  membres  i  els  suplents  de  la  Junta
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Electoral General, que queda constituïda de la manera següent:

- el secretari general
Rafael Grasa Hernández (titular)
M. Dolors Pey Vilanova (suplent)

- 1 professor/a funcionari/a
Agustí Bosch Gardella (titular)
Francesca Puigpelat Martí (suplent)

- 1 professor/a contractat/da
Jordi Faraudo Gener (titular)
Ester Boix Borrás (suplent)

- 1 estudiant
David Barrabés Vera (titular)
Maria Elena Hernández García (suplent)

- 1 membre del personal d'administració i serveis
Jordi Prieto Feliu (titular)
Julián Lluís Córdoba (suplent)

Acord  12/2004,  de  26 de  febrer,  pel  qual  s'acorda aprovar  que la  UAB s'aculli,  a  l'exercici  2004,  a
l'ampliació  de  capital  de  l' Instituto  Universitario  de  Postgrado  (IUP) ,  amb  el  compromís  de  satisfer
193.600  euros,  en  els  termes  aprovats  pel  Plenari  del  Consell  Social  de  30  de  gener  de  2004.

Acord 13/2004, de 26 de febrer, pel qual s'acorda aprovar el calendari academicoadministratiu per al
curs 2004-2005.

Acord  14/2004,  de  26  de  febrer,  pel  qual  s'acorda  deixar  sense  efectes  la  Normativa  sobre
convalidacions  dels  titulats  en  Periodisme,  aprovada per  la  Junta  de  Govern  en  data  18  de  juliol  de
1984, la Normativa sobre convalidacions dels titulats en Publicitat i Relacions Públiques, aprovada per
la Junta de Govern en data 7 d'abril de 1987, i la modificació de les normatives abans esmentades per
a la seva adequació a les assignatures dels plans d'estudis nous, aprovada per la Junta de Govern en
data 18 de juliol de 1996.

Acord 15/2004, de 26 de febrer, pel qual s'acorda aprovar la pertinença de nomenament d'un doctor
honoris causa per la Facultat de Filosofia i Lletres.

Acord 16/2004, de 26 de febrer, pel qual s'aprova l'autorització de l'ús d'un nom específic (ANE) per
al Grup Eficiència i Competitivitat Empresarial.

Acord  17/2004,  de  26  de  febrer,  pel  qual  s'acorda,  a  proposta  del  departament  de  Psicobiologia  i
Metodologia de les Ciències de la Salut, atorgar els premis extraordinaris de doctorat als senyors/a les
senyores següents:

David Costa Miserachs
Anna Maria Vale Martínez
Rosario Granero Pérez

Acord 18/2004, de 26 de febrer, pel qual s'acorda, a proposta de la Facultat de Ciències, atorgar els
premis  extraordinaris  de  titulació  corresponents  al  curs  acadèmic  2002/2003,  als  senyors/a  les
senyores següents:

Biologia
Marta Pera Muñoz
Antonio Ramos Fernández
Marc Abella Rusiñol
Ivan Carlos Carcamo Orive
Ares Zanuy Fontanet

Biotecnologia
Estefanía Traver López
Pau Forner Navarro

Bioquímica
David Barneda Ciurana
Francesc Xavier Muñoz Berbel
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Ciències Ambientals
Nuria Aguasca Marsa
Bibiana Catalan Biel
Maria Calaf Forn

Estadística
Laia Bosch Acedo
Oliver Valero Coppin

Física
Joan Vila Comamala
Javier Virto Iñigo

Geologia
Vicent Vicedo Vicedo

Matemàtiques
Roc Alabern Palau
Noemí Ruiz Munzón

Química
Manuel Gutiérrez Capitán
Raquel Rios Font

Acord  19/2004,  de  26  de  febrer,  pel  qual  s'acorda,  a  proposta  de  la  Facultat  de  Ciències  de  la
Comunicació, atorgar els premis extraordinaris de titulació corresponents al curs acadèmic 2002/2003,
als senyors/a les senyores següents:

Comunicació Audiovisual
Roger Arnau Altés
Ana Morejón Rodríguez

Periodisme
José Joaquín Blasco Gil
Gabriela Mato Fresan
Esther Rebollar Mateos
Juan Torre Martínez
Noemí Vilaseca Casals
Arturo Zanón Martínez

Documentació
David Monsergas Ferrer
Núria Cañellas Tarradellas

Publicitat
Alba Fort Pinto

Acord  20/2004,  de  26  de  febrer,  pel  qual  s'acorda,  a  proposta  de  la  Facultat  de  Traducció  i
d'Interpretació,  atorgar  els  premis  extraordinaris  de  titulació  corresponents  al  curs  acadèmic
2002/2003, als senyors/a les senyores següents:

Anglès
Carmina Villar Martí
Marta Pahisa Solé
Diana Marqués Ranea

Francès
Àngels Polo Maña

Alemany
Cristina Riera Canalias
Pedro Argudo Buenacasa

 

Comissió de Doctorat
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Acord  2/2004,  de 6  de febrer,  pel  qual  s'aproven els  programes de doctorat  per  al  curs  2004-2005
següents:

- Programa de doctorat en Cirurgia
- Programa de doctorat en Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia
- Programa de doctorat en Salut Pública i Metodologia de la Recerca Biomèdica
- Programa de doctorat en Arqueologia i Història Antiga i Medieval
- Programa de doctorat en Informació i Documentació en l'Era Digital
- Programa de doctorat en Psicologia de l'Educació
- Programa de doctorat en Dret Públic. Les Transformacions de l'Estat de Dret des de la
  Perspectiva de la Filosofia del Dret, el Dret Constitucional i el Dret Penal
- Programa de doctorat en Educació i Societat
- Programa de doctorat en Percepció, Comunicació i Temps
- Programa de doctorat en Psicologia de l'Aprenentatge Humà
- Programa de doctorat en Psicologia de la Comunicació. Interacció Social i Desenvolupament
  Humà 
- Programa de doctorat en Relacions Internacionals i Integració Europea
- Programa de doctorat en Seguretat i Prevenció.

Acord  3/2004,  de 6  de febrer,  pel  qual  s'aproven els  programes de doctorat  per  al  curs  2004-2005
següents, condicionats a que la seva revisió tècnica sigui favorable: 

- Programa de doctorat en Ciència de Sòl
- Programa de doctorat en Humanitats
- Programa de doctorat en Comunicació Audiovisual i Publicitat.

Acord 4/2004, de 6 de febrer, pel qual es dona el vistiplau als informes que avalen les sol·licituds dels
programes  de  doctorat  a  la  menció  de  qualitat  per  al  curs  acadèmic  2004-2005.

Acord 5/2004, de 6 de febrer, pel qual s'informa favorablement el protocol d'avaluació de programes
externs de la UAB.

Acord 6/2004, de 6 de febrer, pel qual s'autoritza la directora de l'Escola de Postgrau la resolució de
les sol·licituds referents a la lectura de tesis doctorals en períodes inhàbils acadèmicament i fora de la
UAB.

Acord 7/2004, de 27 de febrer, pel qual s'aproven els programes de doctorat per al curs 2004-2005
següents:

-Programa de Diagnòstic per la imatge
-Programa d'Enginyeria i Electrònica
-Programa de Comunicació i Periodisme
-Programa Empresa i Dret Penal

Acord 8/2004, de 27 de febrer, pel qual s'aproven els programes de doctorat per al curs 2004-2005
següents, condicionats a que la seva revisió tècnica sigui favorable:

- Programa de Medicina interna
- Programa de Llengua i cultures romàniques
- Programa de Llengua i Literatura Catalanes

Acord 9/2004, de 27de febrer, pel qual s'aprova la proposta de Normativa de tesis per compendi de
publicacions i elevar-la al Consell de Govern.

Acord 10/2004, de 27 de febrer, pel qual s'aprova la proposta de modificació de l'article 15 del text
refós  de  Doctorat  (assignatures  amb  3  o  menys  matriculats)  i  elevar-la  al  Consell  de  Govern.

Acord 11/2004, de 27 de febrer,  pel  qual  s'aprova la proposta del  calendari  acadèmic administratiu
per al curs 2004-2005, i elevar-la al Consell de Govern per a la seva aprovació. 

Comissió d'Avaluació i Control del Professorat

Acord 1/2004, de 9 de febrer, pel qual s'aprova l'avaluació de l'activitat docent del professorat que ha
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presentat la corresponent sol·licitud (trams de docència).

Acord 2/2004, de 9 de febrer, pel qual s'aprova la convocatòria d'avaluació docent del professorat de
la UAB per l'any 2004.

Comissió d'Economia i Serveis

Acord  1/2004,  de  24  de  febrer,  pel  qual  s'informa  favorablement  de  la  proposta  de  ampliació  de
capital  de la societat anònima Instituto Universitario de Posgrado, en els termes aprovats pel  Ple del
Consell Social de 20 de gener de 2004. 

Comissió d'Investigació

Acord 1/2004, de 19 de febrer, pel qual s'aprova el programa d'ajuts a l'assistència a congressos per
a l'any 2004.

Acord  2/2004,  de  19  de  febrer,  pel  qual  s'aprova  la  convocatòria  d'ajuts  per  a  l'organització  de
congressos i simposis per a l'any 2004, conveni UAB-CIRIT.

Acord 3/2004, de 19 de febrer,  pel  qual  s'aprova la convocatòria d'ajuts a la publicació de revistes
periòdiques de recerca 2004, conveni UAB-CIRIT.

Acord 4/2004, de 19 de febrer, pel qual s'aprova la convocatòria d'ajuts pe a estades de curta durada
fora de Catalunya de becaris predoctorals del programa de formació d'investigadors de la UAB per a
l'any 2004.

Acord 5/2004, de 19 de febrer, pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió d'ajuts per a la
millora de la seguretat als laboratoris de recerca per a l'any 2004, conveni UAB-CIRIT. 

Acord 6/2004, de 19 de febrer, pel qual s'aprova la convocatòria UAB-DGR de concessió d'ajuts per a
la  incorporació  de  tècnics  de  suport  a  la  recerca  als  grups  d'investigació  2004.

Acord  7/2004,  de  19  de  febrer ,  pel  qual  s'aprova  la  convocatòria  d'ajuts  per  a  estades  de  curta
durada de professors visitants per a l'any 2004, conveni UAB-CIRIT.

Acord  8/2004,  de  19  de  febrer,  pel  qual  s'aprova  la  convocatòria  d'ajuts  per  a  la  presentació  de
projectes  als  programes de recerca  (I+D)  de la  Unió  Europea per  a  l'any  2004,  conveni  UAB-CIRIT.

Acord  9 /2004,  de  19  de  febrer,  pel  qual  s'aprova  convocatòria  per  a  grups  emergents  2004 .

Acord 10/2004, de 19 de febrer, pel qual s'aprova la convocatòria per a la preparació de noves línies
de recerca 2004.

Acord  11/2004,  de  19 de  febrer,  pel  qual  s'aprova la  convocatòria  d'ajuts  pont  a  grups de recerca
2004.

Acord 12/2004, de 19 de febrer, pel qual: 

A.  S'aprova  la  proposta  de  resolució  de  l'últim  termini  de  la  convocatòria  d'ajuts  a
l'assistència de congressos per a l'any 2003. 
B.  S'autoritza  al  vicerector  d'Investigació  perquè  pugui  completar  les  quantitats
assignades,  prèvia  la  corresponent  acreditació  per  part  de  l'interessat  i  fins  al  màxim
previst segons els termes de la convocatòria. 

Acord 13/2004, de 19 de febrer, pel qual: 

A.  S'aprova  la  proposta  de  resolució  de  l'últim  termini  de  la  convocatòria  d'ajuts  per  a
l'organització de congressos de 2003.
B.  S'autoritza  al  vicerector  d'Investigació  perquè  pugui  completar  les  quantitats
assignades,  prèvia  la  corresponent  acreditació  per  part  de  l'interessat  i  fins  al  màxim
previst segons els termes de la convocatòria.
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Acord 14/2004, de 19 de febrer, pel qual:

A. S'aprova la proposta de resolució de l'últim termini de la convocatòria d'ajuts per a la
presentació  de  projectes  del  VI  Programa  Marc  de  la  Unió  Europea  2003.
B.  S'autoritza  al  vicerector  d'Investigació  perquè  pugui  completar  les  quantitats
assignades,  prèvia  la  corresponent  acreditació  per  part  de  l'interessat  i  fins  al  màxim
previst segons els termes de la convocatòria. 

Acord  15/2004,  de  19  de  febrer,  pel  qual  s'aprova  la  proposta  de  resolució  de  la  convocatòria  de
beques predoctorals pròpies de departament.

Acord 16/2004, de 19 de febrer, pel qual s'informa favorablement la sol·licitud d'Autorització de Nom
Específic per al grup Eficiència i Competetivitat Empresarial, i elevar-la al Consell de Govern per a la
seva aprovació.

Acord 17/2004, de 19 de febrer, pel qual s'informa favorablement de la proposta de nomenament dels
representants de la UAB a la Comissió Mixta UAB-CSIC següents:

El rector
El vicerector de Projectes Estratègics
Jordi Caballé Vilella
Jordi Pascual Gainza
Martí Pumarola Batlle

i elevar-la al Consell de Govern per a la seva aprovació.

 

Comissió d'Ordenació Acadèmica

Acord 6/2004, de 18 de febrer, pel qual es nomenen ponents per als plans d'estudi de llicenciat en
Criminologia i de Graduat en Gestió Aeronàutica.

Acord 7/2004, de 18 de febrer, pel qual s'informa favorablement l'oferta de places de nou accés per al
curs acadèmic 2004-2005.

Acord 8/2004, de 18 de febrer, pel qual les assignatures abandonades pels estudiants no es tindran
en consideració per al càlcul de la nota mitjana global dels seus expedients acadèmics, excepte en el
procés referent als premis extraordinaris de titulació de la UAB.

Acord 9/2004, de 18 de febrer, pel qual s'informa favorablement la proposta de deixar sense efectes
la  Normativa  sobre  convalidacions  dels  titulars  en  Periodisme,  aprovada  per  la  Junta  de  Govern  en
data  18  de  juliol  de  1984,  la  Normativa  sobre  convalidacions  dels  titulats  en  Publicitat  i  Relacions
Públiques,  aprovada  per  la  Junta  de  Govern  en  data  7  d'abril  de  1987,  i  la  modificació  de  les
normatives abans esmentades per a la seva adequació a les assignarures dels plans d'estudis nous,
aprovada per la Junta de Govern en data 18 de juliol de 1996 i elevar-la al Consell de Govern per a la
seva aprovació.

Acord 10/2004, de 18 de febrer, pel qual es modifica l'oferta d'activitats dirigides a tots els estudiants
de la UAB que donen dret al reconeixement de crèdits de lliure elecció per al segon semestre del curs
acadèmic 2003-04.

Acord  11/2004,  de  18 de  febrer,  pel  qual  s'informa favorablement  de les  propostes de tribunals  de
premis extraordinaris de les titulacions de la Facultat de Filosofia i Lletres.

Acord  12/2004,  de  18  de  febrer,  pel  qual  es  deixa  sense  efectes  els  prerequisits  del  pla  d'estudis
d'enginyer químic següent: Per cursar l'assignatura Experimentació en Enginyeria Química II cal estar
matriculat o tenir aprovada l'assignatura Transmissió de Calor.

Comissió de Professorat

A cord  6/2004,  de  26  de  febrer,  pel  qual  s'aprova  la  composició  dels  tribunals  i  els  perfils  de  les
places  corresponents  a les  convocatòries d'accés a cossos de funcionaris  docents  universitaris.
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NOMENAMENTS 

Institucionals 

Resolució del rector, de 17 de febrer de 2004, per la qual es nomena el senyor Joan Carbonell Manils
representant  de  la  UAB  a  la  Comissió  de  les  PAU  del  Consell  Interuniversitari  de  Catalunya.

Departaments 

Resolució del rector, d'1 de febrer de 2004, per la qual es nomena la senyora Rosa Maria Cros Matas
coordinadora  d'Unitat  del  Departament  de  Biologia  Animal,  de  Biologia  Vegetal  i  d'Ecologia.

Resolució  del  rector,  de  2  de  febrer  de  2004,  per  la  qual  es  nomena  la  senyora  Gemma Guillazo
Blanch  secretària  del  Departament  de  Psicobiologia  i  de  Metodologia  de  les  Ciències  de  la  Salut.

Resolució  del  rector,  de  23  de  febrer  de  2004,  per  la  qual  es  nomena  el  senyor  Pere-Oriol  Costa
Badia coordinador de Tercer Cicle del Departament de Periodisme i Ciències de la Comunicació. 

CONVENIS

(Convenis que han finalitzat el procés de signatura per les parts durant el mes de febrer).

En matèria específica 

Conveni de 30 de maig de 2003 entre la UAB i el Síndic de Greuges de Catalunya per a l'organització
d'accions formatives (2003-2004).

Conveni  d'1  de  setembre  de  2003  entre  la  UAB  i  la  Fundació  Universitat  Autònoma de  Barcelona
(FUAB), per la realització de cursos d'informàtica.

Conveni  d'1  de  setembre  de  2003  entre  la  UAB  i  l'Associació  de  Mestres  Rosa  Sensat,  per
l'organització  de  la  diplomatura  de  postgrau  en  Mediació  a  l'Àmbit  Socioeducatiu.

Conveni  de  24  de  novembre  de  2003  entre  la  UAB,  l'Organisme  Autònom  Flor  de  Maig  de  la
Diputació  de  Barcelona  i  l'Ajuntament  de  Palau  de  Plegamans-Solità,  per  la  realització  de  la
diplomatura de postgrau sobre Participació i Desenvolupament Sostenible- Metodologies Participatives
per al Desenvolupament Local i Comunitari.

Conveni de 15 de desembre de 2003 entre la UAB i l'Agència per la Qualitat del Sistema Universitari
de Catalunya, per la realització dels programes ProQU, Disseny i Seguiment d'Avaluació Institucional
(programa 2003).

Conveni de 20 de desembre de 2003 entre la UAB, l'Escola de Patologia del Llenguatge i l'Associació
AGER  per  l'organització  de  la  diplomatura  de  postgrau  i  el  mestratge  en  Enstimulació  Cognitiva.

Conveni  de  12  de  gener  de  2004  entre  la  UAB  i  la  Universidad  de  Zaragoza per  la  realització  del
programa de doctorat interuniversitari en Fonaments per a la Investigació de la Literatura Espanyola en
el Barroc.

Conveni  de  26  de  gener  de  2004  entre  la  UAB,  la  Universitat  Rovira  i  Virgili  i  l'Institut  Català
d'Arqueologia  Clàssica,  per  la  realització  del  programa  de  doctorat  en  Arqueologia  Clàssica.

ALTRES RESOLUCIONS DEL RECTOR

Resolució  del  rector,  de  18  de  febrer  de  2004,  per  la  qual  es  delega  en  el  doctor  Joan  Carbonell
Manils,  vicerector  d'Estudiants  i  de  Promoció  Cultural,  la  signatura  per  a  subscriure  l'acord  amb
l'Ajuntament de Barcelona per a participar en la commemoració de l'Any del Llibre i la Lectura 2005 i
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formar part del seu Consell Promotor.

CONVOCATÒRIES I RESOLUCIONS DE PLACES DE PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR

Convocatòries

Resolució del rector, de 21 de gener de 2004, per la qual es convoquen concursos d'accés a cossos
de  funcionaris  docents  universitaris.  (DOGC  núm.  4068,  d'11  de  febrer  de  2004).

 

 

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

Convocatòries

Resolució  del  vicerector  de  Professorat  i  de  Personal  d'Administració  i  Serveis  (per  delegació  del
rector),  de 22 de gener de 2004, per la qual es convoca concurs per accedir a una plaça de l'escala
tècnica,  amb  destinació  a  la  Biblioteca  de  Medicina.  (DOGC  núm.  4068,  d'11de  febrer  de  2004).

Resolució de la cap de l'Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 2 de febrer de 2004,
per  la  qual  es  convoca  una  plaça  d'administratiu/va  (nivell  bàsic),  amb  destinació  a  la  Gestió
Acadèmica de la Facultat de Ciències de la Comunicació.

Resolució de la cap de l'Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 6 de febrer de 2004,
per  la  qual  es  convoca  una  plaça  d'adjunt/a  al  cap  del  Suport  Logístic  i  Punt  d'Informació,  amb
destinació a la Facultat de Veterinària.

Resolució de la cap de l'Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 6 de febrer de 2004,
per  la  qual  es  convoca  una plaça  de  tècnic/a  superior  en  Bioseguretat,  amb destinació  al  Servei  de
Prevenció i de Medi Ambient.

Resolució de la cap de l'Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 6 de febrer de 2004,
per la qual es convoca una plaça de laborant, oficial de primera de laboratori tècnic/a especialista de
laboratori, amb destinació al Departament de Psiquiatria i de Medicina Legal.

Resolució de la cap de l'Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 16 de febrer de 2004,
per la qual es convoquen places de tècnic/a de suport informàtic (per a substitucions), amb destinació
al Servei d'Informàtica Distribüida.

Resolució de la cap de l'Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 16 de febrer de 2004,
per la qual es convoca una plaça de tècnic/a de servei lingüístic (de forma temporal i a temps parcial),
amb destinació al Gabinet de Llengua Catalana.

Resolució de la cap de l'Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 16 de febrer de 2004,
per  la  qual  es  convoca  una  plaça  de  tècnic/a  de  suport  informàtic,  amb  destinació  al  Servei
d'Informàtica Distribuïda del Rectorat. 

Resolució de la cap de l'Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 20 de febrer de 2004,
per  la  qual  es  convoca  una  plaça  d'administratiu/va,  amb  destinació  a  la  Gestió  Econòmica  de  la
Facultat de Medicina.

Resolucions de convocatòries 

Resolució del rector, de 13 de febrer, per la qual es nomena el senyor Valentín Llagostera Español
vicegerent  de  l'àmbit  de  Direcció  Acadèmica  de  la  Universitat  Autònoma  de  Barcelona.

Resolució  del  vicerector  de  Professorat  i  de  Personal  d'Administració  i  Serveis  (per  delegació  del
rector), d'11 de febrer de 2004, per la qual es fa públic el nomenament de la senyora Núria Casaldàliga
Rojas  com  a  funcionaria  de  carrera  de  l'escala  tècnica  de  la  UAB.  (DOGC  4068,  d'11  de  febrer  de
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2004).

Resolució  de la  cap de l'Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans,  d'11 de febrer  de 2004,
per la qual s'atorga al senyor Francisco Javier Martín Valverde, la plaça d'administratiu (nivell 18) amb
destinació a la Gestió Econòmica de la Facultat de Medicina.

Resolució de la cap de l'Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 13 de febrer de 2004,
per  la  qual  s'atorga  a  la  senyora  Sònia  Algar  León,  una  plaça  de  tècnica  mitjana  (contractació
temporal), amb destinació al Servei d'Activitat Física.

Resolució de la cap de l'Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 16 de febrer de 2004,
per la qual es fa pública la llista per ordre de prelació per a cobrir substitucions d'oficial de primera amb
destinació al Servei d'Estabulari.

Resolució de la cap de l'Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 26 de febrer de 2004,
per  la  qual  s'atorga  al  senyor  David  Sirvent  Maza,  la  plaça  de  tècnic  especialitzat  de  producció
artística, amb destinació al Centre de les Arts- Cultura en Viu.

Resolució de la cap de l'Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 26 de febrer de 2004,
per  la  qual  s'atorga  al  senyor  Antonio  Jesús  Moscoso  Ramírez,  la  plaça  de  tècnic  especialitzat
d'equipaments  tècnics  de  cultura,  amb  destinació  al  Centre  de  les  Arts-  Cultura  en  Viu.

Resolució de la cap de l'Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 27 de febrer de 2004,
per  la  qual  es  declara  desert  el  concurs  intern  per  a  cobrir  una  plaça  de  tècnic/a  superior  en
bioseguretat, amb destinació al Servei de Prevenció i de Medi Ambient.

DISPOSICIONS D'INTERÈS PER A LA UAB 

Estatals 

Reial  Decret  168/2004,  de  30  de  gener,  pel  qual  es  regulen  les  condicions  per  a  la  declaració  de
l'equivalència  entre  determinats  títols  en  matèria  d'educació  social  i  el  títol  de  Diplomat  en Educació
Social establert pel Reial Decret 1420/1991, de 30 d'agost. (BOE núm. 38, de 13 de febrer de 2004).

Ordre del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, de 3 de febrero de 2004, per la qual es regula
el  Comité  Español  de  Deporte  Universitario.  (BOE  núm.  38,  de  13  de  febrer  de  2004).

Ordre  del  Ministerio  de  la  Presidencia,  de  5  de  febrero  de  2004,  per  la  qual  es  regulen  les  vies
transitòries  d'accés  al  títols  de Químic,  Biòleg i  Bioquímic  Especialista,  en desenvolupament del  que
disposa  el  Reial  Decret  1163/2002,  de  8  de  novembre.  (BOE  núm.  38,  de  13  de  febrer  de  2004).

Resolució  de la  Secretaria  General  del  Consejo de Coordinación Universditària  de 19 de gener de
2004,  per  la  qual  s'aprova  la  relació  provisional  d'aspirants  admesos  i  exclosos  a  les  proves
d'Habilitació  nacional,  que  faculten  per  a  concòrrer  a  concursos  d'accés  a  cossos  de  catedràtics
d'universitat,  professors  titulars  d'universitat,  catedràtics  d'esocles  universitàries  i  professors  titulars
d'escoles universitàries.(BOE núm. 38, de 13 de febrer de 2004).

Reial Decret 117/2004, de 23 de gener, pel qual es desenvolupa l'ordenació i s'estableix el currículum
del Batxillerat. (BOE núm. 42, de 18 de febrer de 2004).

Ordre  del  Ministerio  de  Educación,  Cultura  y  Deporte,  de  30  de  desembre,  per  la  qual  s'acorda
compensar  a  les  Universitats  públiques  per  a  la  reducció  dels  preus  per  serveis  acadèmics
corresponents  als  estudiants  pertanyents  a  famílies  nombroses  de  tres  fills,  del  curs  acadèmic
2002-2003. (BOE núm. 40, de 16 de febrer de 2004).

Reial Decret 212/2004, de 6 de febrer, pel qual s'homologa el títol universitari de llicenciat en estudis
d'Àsia  Oriental,  de  només  segon  cicle,  obtingut  darrera  la  superació  del  pla  d'estudis  conjunt  de  la
Facultat  de  Traducció  i  d'Interpretació  de  la  Universitat  Autònoma  de  Barcelona  i  de  la  Facultat
d'Humanitats  de  la  Universitat  Pompeu  Fabra.  (BOE  núm.  44,  de  20  de  febrer  de  2004).

Autonòmiques 
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Resolució  del  Departament  d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació,  d'11  de  febrer de
2004, per la  qual  es prorroga la Resolució de 14 de gener, per la qual  s'aproven les bases generals
que han de regir la concessió d'ajuts per a l'any 2003. (DOGC núm. 4073, de 18 de febrer de 2004).

Decret 187/2004, de 17 de febrer, pel qual es fixen per al curs 2003-2004 els preus per a les proves
d'accés als ensenyaments conduents a l'obtenció de títols universitaris oficials. (DOGC núm. 4074, de
19 de febrer de 2004).

Resolució del rector, de 2 de febrer de 2004, per la qual es creen i se suprimeixen fitxers de dades
personal. (DOGC núm. 4076, de 23 de febrer de 2004).

Resolució  del  Departament  d'Universitats,  Recerca  i  Societat  de  la  Informació,  de  18  de  febrer  de
2004, per la qual es nomenen els representants del Departament a la Junta del Consell Interuniversitari
de Catalunya. (DOGC núm. 4080, de 27 de febrer de 2004). 

Resolució  del  Departament  d'Universitats,  Recerca  i  Societat  de  la  Informació,  de  18  de  febrer  de
2004, per la qual es nomenen els representants del Departament a la Conferència General del Consell
Interuniversitari de Catalunya. (DOGC núm. 4080, de 27 de febrer de 2004). 

Resolució  del  Departament  d'Universitats,  Recerca  i  Societat  de  la  Informació,  de  18  de  febrer  de
2004, per la qual es designa el vicepresident del Consell Interuniversitari de Catalunya. (DOGC núm.
4080, de 27 de febrer de 2004).

Oficina de Coordinació Institucional
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