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I. Disposicions generals i acords 
 
I.1 Comissions del Consell Social 
 
I.1.1. Comissió Acadèmica 
 
Acord 30/2010, de 16 de  novembre, pel qual s’aprova l’acta de la reunió de la Comissió Acadèmica del 
Consell Social de la UAB realitzada el dia 19 d’octubre de 2010.  
 
Acord 31/2010, de 16 de  novembre, pel qual s’acorda: 
 
1) Informar favorablement la petició de continuïtat dels estudis presentada pels alumnes de primer curs que 

consten en el document CA 24/11-2010 que s’annexa a l’acta, als quals els és d’aplicació la Normativa de 
Permanència aprovada pel Consell Social el 16 de juliol de 2004.   

 
2) Informar desfavorablement la petició de continuïtat dels estudis presentada pels alumnes de primer curs 

que consten en el document CA 24/11-2010 que s’annexa a l’acta, als quals els és d’aplicació la Normativa 
de Permanència aprovada pel Consell Social el 16 de juliol de 2004.   

 
3) Informar favorablement la petició de permanència presentada pels alumnes de nou accés a estudis de la 

UAB que consten en el document CA 24/11-2010 que s’annexa a l’acta, als quals els és d’aplicació la 
Normativa de Permanència aprovada pel Consell Social el 16 de juliol de 2004 i la disposició interpretativa 
de l’article segon de l’esmentada Normativa, aprovada per la Comissió Acadèmica del Consell Social de 30 
d’octubre de 2007 en acord 15/2007.   

 
4) Informar favorablement la concessió de la sol·licitud de convocatòria de gràcia presentada pels alumnes 

que consten en el document CA 24/11-2010 que s’annexa a l’acta per a que es matriculin en el curs 
2010/2011 de l’assignatura/les assignatures que es fan constar en el document CA 24/11-2010, per a la/les 
que s’ha esgotat el nombre màxim de convocatòries. A les sol·licituds els és d’aplicació la Normativa de 
Permanència aprovada pel Consell Social el 22 de maig de 1992 i modificada el 17 de juny de 1994 i el 17 
de setembre de 1999.   

 
5) Informar favorablement la concessió de la sol·licitud de convocatòria de gràcia presentada pels alumnes 

que consten en el document CA 24/11-2010 que s’annexa a l’acta per a que es matriculin en el curs 
2010/2011 de l’assignatura/les assignatures que es fan constar en el document CA 24/11-2010, per a la/les 
que s’ha esgotat el nombre màxim de convocatòries. A les sol·licituds els és d’aplicació la Normativa de 
Permanència aprovada pel Consell Social el 16 de juliol de 2004.   

 
6) Informar desfavorablement la concessió de la sol·licitud de convocatòria de gràcia presentada pels alumnes 

que consten en el document CA 24/11-2010 que s’annexa a l’acta, als quals els és d’aplicació la Normativa 
de Permanència aprovada pel Consell Social el 16 de juliol de 2004. 

 
 
I.1.2. Comissió Econòmica  
 
Acord 47/2010, de 18 de novembre, pel qual s’aprova l’acta de la Comissió Econòmica del Consell Social 
reunida el dia 21 d’octubre de  2010.  
 
Acord 48/2010, de 18 de novembre, pel qual s’acorda:  
 
1) Assumir la proposta tramesa per AQU Catalunya de complements retributius autonòmics per mèrits de 

docència del personal docent i investigador funcionari i contractat corresponents a l’avaluació 2009:  
 

a) per períodes meritats fins el 31/12/2002, d’acord amb el que consta en el document CE 33/11-
2010.  

 
b) per períodes meritats fins el 31/12/2009, d’acord amb el que consta en el document CE 34/11-

2010.  
 

2) Comunicar el present acord a l'Àrea de Personal Acadèmic, Investigador en Formació i de Suport a la 
Recerca, per tal que portin a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu.   
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Acord 49/2010, de 18 de novembre, pel qual s’acorda: 
 
1) Assumir la proposta tramesa per AQU Catalunya de complements retributius addicionals per mèrits de 

gestió del personal docent i investigador funcionari i contractat corresponents a l’avaluació 2009, d’acord 
amb el que consta en el document CE 35/11-2010.  
 

2) Comunicar el present acord a l'Àrea de Personal Acadèmic, Investigador en Formació i de Suport a la 
Recerca, per tal que portin a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu.   

 
Acord 50/2010, de 18 de novembre, pel qual s’acorda: 
  
1) Aprovar la modificació de l’acord 3/2010 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social reunida l’11 de 

febrer de 2010, sobre l’increment del preu dels estudis de màster per a estudiants estrangers no residents 
en estats membres de la Unió Europea, en el sentit que s’hi afegeixi un punt quart fent-hi constar que els 
estudiants que hagin accedit durant el curs acadèmic 2009/2010 a estudis de màster universitari 
estructurats en dos cursos acadèmics se'ls aplicarà, tan sols durant el curs 2010-11, l'increment equivalent 
a una vegada i mitja el preu del crèdit que estableixi el decret pel qual es fixen els preus dels serveis 
acadèmics a les universitats públiques de Catalunya per al curs 2010-2011, ja que s'entén que els criteris 
de preus fixats en el moment d'iniciar aquests màsters s'han de mantenir per al conjunt de la totalitat dels 
crèdits programats en el seu pla d'estudis.  

 
2) Aprovar la modificació de l’acord 24/2010 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el 9 de 

juliol de 2010, sobre els preus dels estudis propis de la Universitat Autònoma de Barcelona i de l’adequació 
del decret de preus dels serveis acadèmics universitaris a determinats estudis de la Universitat Autònoma 
de Barcelona per al curs acadèmic 2009-2010, en el sentit de que en els pàgines 1 i 11 del document, en 
els epígrafs 4 i 2.3, respectivament, es faci constar que els estudiants que hagin accedit durant el curs 
acadèmic 2009/2010 a estudis de màster universitari estructurats en dos cursos acadèmics se'ls aplicarà, 
tan sols durant el curs 2010-11, l'increment equivalent a una vegada i mitja el preu del crèdit que estableixi 
el decret pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya per al 
curs 2010-2011, ja que s'entén que els criteris de preus fixats en el moment d'iniciar aquests màsters s'han 
de mantenir per al conjunt de la totalitat dels crèdits programats en el seu pla d'estudis.  

 
 
I.1.3. Comissió Societat-Universitat 
 
Acord 11/2010, de 16 de novembre, pel qual s’aprova l’acta de la reunió de la Comissió Societat-Universitat  
del dia 16 de juny de 2010.  
 
Acord 12/2010, de 16 de novembre, pel qual s’aprova l’acord de col·laboració econòmica entre el Consell 
Social de la UAB i l’Associació d’Amics de la Universitat Autònoma de Barcelona en concepte del Premi 
Universitat-Societat, d’acord amb el que consta en el document CSU 3/11-2010.  
 
Acord 13/2010, de 16 de novembre, pel qual s’acorda: 
  
1) Aprovar, per a l’exercici 2010, la col·laboració econòmica del Consell Social de la UAB en el projecte 

d’elaborar el web en anglès de la Universitat Autònoma de Barcelona, mitjançant l’aportació de 2.825,67 
euros en concepte del cost de creació de l’Eina de Suport a la Traducció de Continguts.   

 
2) Proposar a la Comissió Econòmica del Consell Social que en el pressupost del Consell Social corresponent a 

l’any 2011 s’hi inclogui la col·laboració econòmica del Consell Social en el projecte d’elaborar el web en 
anglès de la Universitat Autònoma de Barcelona, mitjançant l’aportació d’import 7.800 euros, en concepte 
de la traducció a l’anglès del web de 6 facultats de la UAB.   

 
3) Les aportacions que es fan constar en el punts primer i segon del present acord es financen amb càrrec a 

l’excedent generat en el pressupost del Consell Social de l’any 2010 en concepte del Programa Universitat-
Societat.   

 
4) Posar de manifest que tot i que es considera la pertinença que el projecte estigui inserit dins les línies 

bàsiques d’actuació de la unitat de gestió corresponent, el Consell Social creu oportú col·laborar en l’impuls 
del projecte en els anys 2010 i 2011 i sol·licita que aquest s’incorpori en la planificació pressupostària de la 
UAB. 
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I.2. Consell de Govern 
 
Acord 72/2010, de 17 de novembre, pel qual s'acorda: 
 
Vistes les peticions de modificació de denominació de màsters universitaris que han estat presentades al 
Vicerectorat de Política Acadèmica, i després de revisada la documentació justificativa corresponent que 
acredita que les propostes reuneixen els requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus de títols. 
 
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
Vist el que disposa l'article 64.e 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, aprovada pel Consell de Govern en data 21 d'abril de 2005, i les seves modificacions posteriors, pel 
que fa a les competències de la Comissió d'Estudis de Postgrau, que estableix que li correspon informar les 
propostes que haurà d'aprovar el Consell de Govern sobre el canvi de denominació de màsters universitaris. 
 
Atès que la proposta de modificació de denominació de màsters universitaris va ser informada favorablement a 
la sessió de la Comissió d'Estudis de Postgrau de 28 de setembre de 2010. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Política Acadèmica, el 
Consell de Govern ha pres el següent 
 
ACORD 
 
PRIMER.- Aprovar les modificacions de denominació de màsters universitaris següents: 
 
- "Màster Interuniversitari d'Investigació en Fisioteràpia" per “Màster Interuniversitari de recerca Translacional 
en Fisioteràpia”. 
- "Màster Europeu en Arqueologia i Art Precolombí" per "Màster Europeu en Arqueologia i Art Prehispànic". 
 
SEGON.- Elevar aquest acord al Consell Social per a la seva aprovació, si escau. 
TERCER.- Encarregar la vicerectora de Política Acadèmica l'execució i el seguiment de l'acord primer. 
 
QUART.- Comunicar els presents acords al vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectiu. 
 
Acord 73/2010, de 17 de novembre, pel qual s'acorda: 
 
Atès la necessitat de delegar puntualment en la Comissió d'Estudis de Postgrau la creació de títols de màster 
universitaris, per tal de garantir el compliment dels terminis requerits per l'ANECA per a la verificació d'aquests 
títols. 
 
Vista la petició de la vicerectora de Política Acadèmica de delegació puntual en la Comissió d'Estudis de 
Postgrau per a la creació de títols de màster universitaris per al curs acadèmic 2011-2012. 
 
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 64.v dels Estatuts, sobre la creació d'ensenyaments oficials, i la delegació de 
competències del Consell de Govern en els comissions. 
 
Vist l'article 8 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, referent a la delegació de competències dels òrgans administratius en altres òrgans de 
la mateixa administració pública. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Política Acadèmica, 
s'eleva al Consell de Govern de la UAB, els següents 
 
 



BOUAB Núm. 79            Novembre del 2010 

 
 

_____________________________________________________ 5

ACORDS 
 
PRIMER.- Delegar puntualment en la Comissió d'Estudis de Postgrau la creació de títols de màster universitaris 
per tal ajustar l'oferta de títols per al curs 2011 -2012. 
 
SEGON.- Encarregar la Comissió d'Estudis de Postgrau que elevi al Consell Social els actes aprovats en exercici 
d'aquesta delegació. 
 
TERCER.-Encarregar la vicerectora de Política Acadèmica que informi sobre la creació dels títols de màster 
universitaris que s'hagi aprovat en aplicació d'aquesta delegació en un proper Consell de Govern. 
 
QUART.- Encarregar la vicerectora de Política Acadèmica l'execució i el seguiment de l'acord primer. 
 
CINQUÈ.-Comunicar els presents acords al vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 
Acord 74/2010, de 17 de novembre, pel qual s'acorda: 
 
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 15 de juliol de 2009, 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 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. 
 
Atès que la proposta de creació de nous títols de màsters i diplomes de postgrau propis va ser informada 
favorablement a les sessions de la Comissió d'Estudis de Postgrau de 27 de juliol i 26 d'octubre de 2010. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Política Acadèmica, 
s'eleva al Consell de Govern de la UAB, els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la creació de nous títols de màsters i diplomes de postgrau propis, que tot seguit es 
transcriu: 
 

Títols de màsters i diplomatures de postgrau propis 
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SEGON.- Encarregar el delegat de la rectora per a l'Escola de Postgrau l'execució i 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 75/2010, de 17 de novembre, pel qual s'acorda: 
 
El Consell de Govern de data 30 de setembre de 2010 va aprovar la Normativa d'Avaluació en els estudis de la 
UAB, i va proposar per a una propera sessió la regulació dels aspectes següents: incloure a l'annex I els efectes 
de la qualificació de "no presentat", i revisar l'article 18 d'acord amb la normativa que regula les dades de 
caràcter personal. 
 
Vista la proposta de modificació de la Normativa d'Avaluació en els estudis de la UAB, elaborada pel 
vicerectorat de Política Acadèmica, que inclou: la regulació del "No Presentat" a l'annex 1, la modificació de 
l'article 18.1, per tal de garantir la confidencialitat i impedir la recuperació de les dades en la destrucció de les 
proves d'avaluació, i la introducció a l'article 12.2 d'una excepció, per al cas que l'estudiant finalitzi els estudis, 
de l'obligació d'esgotar el nombre màxim de matrícules ordinàries per poder sol·licitar l'avaluació per 
compensació. 
 
Vist l'article 64.d dels Estatuts de la UAB i l'article 3. del Reglament del Consell de Govern, aprovat pel Consell 
de Govern de data 26 de febrer de 2004, que estableixen que correspon al Consell de Govern regular els 
assumptes objecte de la seva competència en matèria, entre d'altres, d'ordenació acadèmica. 
 
Vist els articles 12 i 14 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 les Comissions d'Estudis de Grau i d'Estudis de Postgrau, que estableixen que els hi correspon 
informar les propostes que haurà d'aprovar el Consell de Govern sobre disposicions normatives en matèria 
acadèmica d'estudis de grau i de postgrau. 
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Vist l'informe favorable sobre aquesta proposta de modificació emès per les Comissions d'Estudis de Grau i de 
Postgrau de data 26 d'octubre de 2010. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Política Acadèmica, el  
Consell de Govern ha pres els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Modificar la Normativa d'Avaluació en els estudis de la UAB, aprovada pel Consell de Govern el 30 de 
setembre de 2010, en els termes següents: 
 
1. Modificar l'article 12.2.a) que queda redactat de la manera següent: 
"a) L'estudiant que sol·liciti l'avaluació d'una assignatura per compensació haurà d'haver esgotat en aquesta 
assignatura el nombre de matrícules ordinàries a la UAB que s'estableixi en la normativa que regula el règim de 
permanència. En el cas que amb la superació de l'assignatura l'estudiant finalitzés els seus estudis, no caldrà 
que hagi esgotat aquest nombre de matrícules ordinàries." 
 
2. Modificar l'article 18.1 que queda redactat de la manera següent: 
"1. Una vegada finalitzada l'avaluació d'una assignatura o d'un mòdul, els documents i les activitats d'avaluació 
corresponents hauran d'estar sota la custòdia del professorat, excepte els que s'hagin tornat corregits als 
estudiants o hagin estat retornats als estudiants a petició prèvia, durant sis mesos. A partir d'aquest termini les 
activitats d'avaluació es podran destruir mitjançant els sistemes que la Universitat ha establert per tal de 
garantir la confidencialitat i impedir la recuperació de les dades, d'acord amb la normativa sobre protecció de 
dades de caràcter personal." 
 
3. Modificar l'annex 1 que queda redactat de la manera següent: 
 

Escala 0-10 RD 1125/ 2003 
Transformació de 

qualificacions qualitatives 
Escala ECTS 

 No presentat 2.5 F 

0 - 4.9 Suspès 2.5 F 

5.0 - 6.9 Aprovat 6.0 C 

7.0 - 8.9 Notable 8.0 B 

9.0 - 10 Excel·lent 9.5 A 

9.0 - 10 Matrícula d'Honor 10.0 A + 

 
SEGON.- Establir la seva entrada en vigor a partir del dia següent de la seva aprovació per part del Consell de 
Govern, i ordenar la seva publicació al Butlletí Oficial de la UAB. 
 
TERCER.- Encarregar la vicerectora de Política Acadèmica l'execució i el seguiment de l'acord primer. 
 
QUART.- Comunicar els presents acords al vicegerent d'Ordenació Acadèmica per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 
Acord 76/2010, de 17 de novembre, pel qual s'acorda: 
 
Vista la proposta de la Secretaria General en relació amb el projecte de Reglament d'ús dels mitjans electrònics 
en l'àmbit de la UAB. 
 
Atès que la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, reconeix el dret 
dels ciutadans a relacionar-se amb les administracions públiques per mitjans electrònics i regula els aspectes 
bàsics de la utilització de les tecnologies de la informació en l'activitat administrativa, en les relacions entre les 
administracions públiques, així com en les relacions dels ciutadans amb la finalitat de garantir els seus drets i la 
validesa i eficàcia de l'activitat administrativa en condicions de seguretat jurídica. 
 
Atès que, així mateix, el Parlament de Catalunya ha promulgat la Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels 
mitjans al sector públic de Catalunya, en virtut de la qual ha desplegat i concretat l'anterior llei estatal amb 
l'objectiu d'avançar en el reconeixement de l'ús dels mitjans electrònics. 
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Atès que l'article 45.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques 
i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, estableix que les 
administracions públiques impulsaran l'ús i l'aplicació de les tècniques i mitjans electrònics, informàtics i 
telemàtics per al desenvolupament de la seva activitat i l'exercici de les seves competències amb les limitacions 
que per a la utilització d'aquests mitjans estableix la Constitució i les lleis. 
 
Atès que, en aquest sentit, l'article 24 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i del procediment de 
les administracions públiques catalanes, estableix el dret dels ciutadans a relacionar-se amb les administracions 
públiques de Catalunya utilitzant mitjans electrònics 
 
Atès que a instàncies de l'ACUP s'han constituït diversos grups de treball integrats per membres de les diferents 
universitats públiques catalanes per tal d'analitzar les implicacions i conseqüències que la Llei 11/2007, de 22 
de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, té per a les universitats i que el grup de treball de 
membres dels serveis jurídics de les universitats ha treballat en l'elaboració d'un projecte de reglament d'ús 
dels mitjans electrònics en l'àmbit de la universitat, que pugui ser objecte d'adaptació a les peculiaritats de les 
diferents universitats. 
 
Atès que l'objecte del projecte de reglament que se sotmet a consideració del Consell de Govern té per objecte 
la regulació de l'ús dels mitjans electrònics en l'àmbit de la Universitat en la seva activitat administrativa, en les 
seves relacions amb altres administracions públiques i amb els membres de la comunitat universitària i amb els 
ciutadans en general, i s'estructura en 8 títols, 3 disposicions addicionals, 1 disposició derogatòria i 1 disposició 
final, on s'han respectat els principis legals de proximitat, transparència i participació, accessibilitat, qualitat, 
simplificació, eficàcia, seguretat, neutralitat tecnològica, cooperació i col·laboració, proporcionalitat i legalitat 
que han d'informar les actuacions del sector públic de Catalunya, en general, i de la Universitat, en particular, 
quan aquestes incorporen mitjans electrònics en les seves actuacions. 
 
Atès que aquesta normativa estableix les bases del funcionament de la seu electrònica concebuda com un espai 
físic on els membres de la comunitat universitària i els tercers poden accedir de forma electrònica a la 
informació, als serveis i als tràmits dins l'àmbit de la Universitat; regula els sistemes tecnològics a través dels 
quals es poden garantir la correcta identificació dels agents que intervenen en les relacions emparades en 
aquest entorn tecnològic i la seguretat de les seves comunicacions a través de la signatura electrònica basada 
en certificats de dispositiu segur o algun mitjà equivalent; estableix les normes de difusió i accés a la 
informació administrativa per mitjans electrònics; les especificitats del procediment administratiu electrònic 
entre les quals es poden destacar, entre d'altres, (i) la creació del Registre electrònic concebut com un registre 
auxiliar al Registre General de la Universitat, (ii) la promoció del document, la certificació, la còpia i els arxius 
electrònics, (iii) la notificació i publicació dels actes administratius de forma electrònica a través de mitjans 
segurs com adreces electròniques que a tal efecte indiquin els interessats i la publicació a la pròpia Seu 
electrònica dels actes administratius, (iv) o l'obligació d'allotjar dins la Seu electrònica el Perfil del contractant 
de la Universitat on constaran totes les dades rellevants de les licitacions promogudes per aquesta, d'acord amb 
la normativa de contractes del sector públic que, a més a més, es promou l'adopció de procediments electrònics 
en les actuacions dels òrgans col·legiats de govern, concretament en l'àmbit de les convocatòries i la 
documentació de les sessions, així com, en la redacció, notificació i publicació dels seus acords, i que, finalment 
la proposta de normativa presentada estableix una sèrie de normes d'organització per la incorporació i el 
desplegament dels tràmits necessaris per a fer efectiva les bases establertes a la pròpia normativa. 
 
Atesa la necessitat que la UAB posi en marxa els mecanismes necessaris per a facilitar l'exercici dels deures i el 
compliment dels deures dels ciutadans amb la Universitat per mitjans electrònics, amb totes les garanties 
jurídiques, i de contribuir alhora a la millora del funcionament de l'administració i al desenvolupament de la 
societat de la informació. 
 
Atès que el Consell de Govern en data 30 de setembre de 2010 va acordar: 
 
Primer.- Donar-se per assabentat del projecte de Reglament d'ús dels mitjans electrònics en l'àmbit de la UAB. 
 
Segon.- Obrir un termini de 15 dies per tal que els membres del Consell de Govern facin arribar les seves 
esmenes i suggeriments respecte al projecte de Reglament presentat. 
 
Tercer.- Encarregar la secretària general que reculli les esmenes i suggeriments que es presentin i elabori una 
nova proposta de Reglament, si escau, que es presentarà a aprovació en la propera sessió del Consell de 
Govern. 
 
Atès que dins el termini atorgat pel Consell de Govern no s'ha presentat cap esmena ni suggeriment, si bé es 
proposa incorporar de manera més detallada alguns aspectes derivats de la nova Llei 29/2010, de 3 d'agost, de 
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l'ús dels mitjans electrònics en el sector públic de Catalunya. Vistos els suggeriments en aquest sentit i la 
conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la secretària general, el Consell de Govern 
de la UAB ha pres els següents 
 
ACORDS 
 
Primer.- Aprovar el Reglament d'ús dels mitjans electrònics en l'àmbit de la Universitat Autònoma de Barcelona, 
que tot seguit es transcriu: 
 

Reglament d'ús dels mitjans electrònics en l'àmbit de la Universitat Autònoma de Barcelona 
 
Exposició de motius 
 
La Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, reconeix el dret dels 
ciutadans a relacionar-se amb les administracions públiques per mitjans electrònics i regula els aspectes bàsics 
de la utilització de les tecnologies de la informació en l’activitat administrativa, en les relacions entre les 
administracions públiques, així com en les relacions dels ciutadans amb les administracions públiques amb la 
finalitat de garantir els seus drets, la validesa i l’eficàcia de l’activitat administrativa en condicions de seguretat 
jurídica. Així mateix, el Parlament de Catalunya ha promulgat la Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans 
electrònics al sector públic de Catalunya, en virtut de la qual ha desplegat i concretat l’anterior llei estatal amb 
l’objectiu d’avançar en el reconeixement de l’ús dels mitjans electrònics. 
 
D’altra banda, l’article 45.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, estableix que 
les administracions públiques impulsaran l’ús i l’aplicació de les tècniques i els mitjans electrònics, informàtics i 
telemàtics per al desenvolupament de la seva activitat i l’exercici de les seves competències amb les limitacions 
que per a la utilització d’aquests mitjans estableix la Constitució i les lleis. En aquest sentit, l’article 24 de la Llei 
26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i del procediment de les administracions públiques catalanes, estableix 
el dret dels ciutadans a relacionar-se amb les administracions públiques de Catalunya utilitzant mitjans 
electrònics.  
 
Atesa la necessitat que la UAB posi en marxa els mecanismes necessaris per facilitar l’exercici i el compliment 
dels deures dels ciutadans amb la Universitat per mitjans electrònics, amb totes les garanties jurídiques, i 
contribuir alhora a la millora del funcionament de l’administració i al desenvolupament de la societat de la 
informació, es fa necessari que la UAB en ús de la seva potestat d’autoorganització i de desplegament 
reglamentari elabori i aprovi un reglament que reguli l’ús dels mitjans electrònics en l’àmbit de la Universitat. 
 
En aquest sentit, la regulació de l’ús dels mitjans electrònics que es presenta se sotmet a les limitacions 
establertes a la Constitució i a la resta de l’ordenament jurídic, amb ple respecte als drets que les persones 
tenen reconeguts. Especialment, s’haurà d’actuar de conformitat amb l’article 18.4 de la Constitució, la Llei 
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, la Llei 11/2007, de 22 de 
juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, abans esmentada, la Llei 29/2010, de 3 d’agost, de 
l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya i la resta de normes específiques que regulen el 
tractament de la informació –les quals s’esmenten sovint al llarg de l’articulat que es presenta però no s’ha 
considerat necessari reproduir-les en cada cas. 
 
En relació amb la regulació de l’ús dels mitjans electrònics pels òrgans col·legiats, cal assenyalar especialment 
que s’ha optat perquè aquesta regulació sigui aplicable només als òrgans que són de govern però no als que no 
tenen aquesta naturalesa, és a dir a la resta d’òrgans col·legiats que actuen al si de la Universitat i que en 
molts cassos estan integrats per una pluralitat de membres que no presten serveis a la UAB (comissions de 
concursos, tribunals de tesi, etc.), la qual cosa es deixa per a una segona fase de regulació. 
 
D’altra banda, també cal assenyalar que la seguretat de la seu electrònica es regirà pel que estableix l’Esquema 
Nacional de Seguretat i que la Universitat donarà publicitat, en les corresponents seus electròniques, a les 
declaracions de conformitat i als distintius de seguretat dels quals siguin creditors, obtinguts respecte al 
compliment de l’Esquema Nacional de Seguretat.  
 
Així mateix, la interoperabilitat de la seu electrònica es regirà pel que estableix l’Esquema Nacional 
d’Interoperabilitat. La Universitat donarà publicitat, en les corresponents seus electròniques, a les declaracions 
de conformitat i a altres possibles distintius d’interoperabilitat dels quals siguin creditors, obtinguts respecte al 
compliment de l’Esquema Nacional d’Interoperabilitat. 
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En virtut del que s’ha exposat anteriorment, s’aprova el següent reglament. 
 
TÍTOL I 
DISPOSICIONS GENERALS 
 
Article 1. Objecte 
 
1. Aquest reglament té per objecte la regulació de l’ús dels mitjans electrònics en l’àmbit de la Universitat 
Autònoma de Barcelona pel que fa a la seva activitat administrativa, les seves relacions amb altres 
administracions públiques, així com les relacions amb els membres de la comunitat universitària i ciutadans en 
general, amb la finalitat de garantir la validesa i l’eficàcia d’aquesta actuació i la màxima seguretat jurídica. 
 
2. En particular, el reglament té per objecte: 
 

a) Regular el marc per a l’establiment i el funcionament de la seu electrònica de la Universitat. 

 
b) Determinar les normes per a la identificació i la signatura electrònica en l’àmbit de la Universitat. 

 
c) Establir normes de difusió i accés a la informació administrativa universitària per mitjans 

electrònics. 

 
d) Crear i regular el funcionament del Registre electrònic de la Universitat. 

 
e) Determinar les normes del procediment administratiu general i les normes específiques del 

procediment de contractació. 

 
f) Regular l’ús dels mitjans electrònics pels òrgans de govern col·legiats de la Universitat. 

 
g) Establir les normes d’organització i d’incorporació de tràmits necessàries per desplegar, 

implementar i mantenir les normes anteriors. 

 
Article 2. Àmbit d’aplicació 
 
1. Resten subjectes a aquest reglament: 
 

a) La Universitat, tant en les seves relacions al si de la comunitat universitària com en les relacions 

externes, així com els organismes o les entitats vinculats o que en depenguin, sempre que exerceixin 

potestats administratives. 

 
b) Els membres de la comunitat universitària. 

 
c) La resta de persones físiques i jurídiques que es relacionen amb la Universitat o amb els organismes o 

les entitats vinculats o que en depenguin sempre que exerceixin potestats administratives. 

 
Article 3. Principis aplicables a l’ús dels mitjans electrònics 
 
1. L’ús dels mitjans electrònics per la Universitat està informat pels principis generals previstos per l’article 4 de 
la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics i per l’article 4 de la Llei 
29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya. 
 
2. L’ús dels mitjans electrònics no pot comportar cap discriminació o perjudici per a les persones en les seves 
relacions amb la Universitat. En aquest sentit, en el marc de l’article 27.6 de la Llei 11/2007 de 22 de juny, 
d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, les disposicions d’aquest reglament i la resta de legislació 
vigent, els sistemes de comunicació telemàtica amb la Universitat només es poden configurar com a obligatoris 
i exclusius quan així ho prevegi una norma amb rang reglamentari, en les relacions entre la Universitat i altres 
administracions públiques, amb els membres de la comunitat universitària i en les relacions de subjecció 
especial, en els termes que preeu l’article 51 d’aquest Reglament. 
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3. La Universitat ha d’establir mesures per afavorir l’efectiva participació, per via electrònica, dels membres de 
la comunitat universitària, en especial en el cas de les persones amb discapacitats i en els casos previstos a la 
normativa sobre conciliació de la vida laboral i familiar. 
 
4. Els interessats poden exercir en qualsevol moment del procediment el dret a utilitzar un mitjà no electrònic i 
a revocar el consentiment per a les comunicacions electròniques (vegeu l’art. 43.5 de la Llei 26/2010).  
 
Si en un mateix procediment hi ha diverses persones interessades, la sol·licitud o l’acceptació de l’ús de mitjans 
electrònics per part d’una d’elles no pressuposa les de la resta, que poden exercir el seu dret a comunicar-se 
amb l’Administració per altres mitjans (vegeu l’art. 43.6 de la Llei 26/2010).  
 
Article 4. Drets de les persones en relació amb el procediment electrònic 
 
1. Totes les persones legitimades per establir una relació jurídica amb la Universitat i, si escau, amb els 
organismes i les entitats vinculats o que en depenen sempre que exerceixin potestats administratives, poden 
exercir els drets reconeguts per l’article 6 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans 
als serveis públics i per la Llei 29/2010, de 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de 
Catalunya, en els termes que estableix el títol VII d’aquest Reglament. 
 
2. Els membres de la comunitat universitària exerceixen els seus drets en la forma que determina en aquest 
Reglament. 
 
 
TÍTOL II 
L’ÚS DELS MITJANS ELECTRÒNICS PELS ÒRGANS DE GOVERN COL·LEGIATS  
 
Article 5. Principis generals 
 
1. Els òrgans de govern col·legiats, tant d’àmbit general com territorial, i qualsevol altre òrgan col·legiat 
integrant de la Universitat podran fer ús de mitjans telemàtics en les seves actuacions, sempre que es 
garanteixi l’autenticitat, la integritat, la conservació, la disponibilitat i la confidencialitat d’aquestes actuacions. 
 
2. Als efectes de l’apartat anterior, serà imprescindible per a l’ús de mitjans telemàtics que els presidents i els 
secretaris dels òrgans col·legiats i, si escau, la resta dels membres dels òrgans col·legiats disposin de signatura 
electrònica reconeguda, d’acord amb el que determina el títol III d’aquest reglament. 
 
3. Els diferents reglaments interns de funcionament de cada òrgan col·legiat poden establir procediments 
telemàtics obligatoris per als seus membres, d’acord amb allò previst a l’art. 27.6 i a la disposició addicional 
primera de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics i a l’article 51 
d’aquest Reglament. La tramesa de les comunicacions s’ha de realitzar a través de les adreces institucionals 
assignades als membres de l’òrgan, la qual serà única per a totes les possibles comunicacions que s’hagin de 
rebre. 
 
4. Les comunicacions electròniques que s’efectuïn seran vàlides sempre que existeixi constància de les dates de 
la transmissió i la recepció. 
 
5. En tot cas, les disposicions i els acords que adoptin els òrgans col·legiats respecte del seu règim de 
funcionament no alterarà el règim jurídic aplicable a les seves actuacions, tret de les especificacions 
estrictament necessàries per a la tramitació telemàtica. 
 
Article 6. Convocatòries i sessions 
 
1. Els òrgans de govern col·legiats, de conformitat amb les seves normes de funcionament, podran generar, 
signar i, quan escaigui, trametre electrònicament: 
 

a) L’ordre del dia de les sessions. 

 
b) Les convocatòries. 

 
c) Les propostes d’acta i les actes definitives. 

 
d) Tots aquells documents annexats als anteriorment citats. 
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2. La convocatòria de la sessió per mitjans electrònics ha d’anar acompanyada de la documentació necessària 
per a la deliberació i l’adopció d’acords, tret que aquesta documentació estigui disponible en una adreça 
electrònica, de la qual s’ha de garantir l’accessibilitat i la seguretat. 
 
3. En tot cas, el desenvolupament de les sessions del Consell Social, el Consell de Govern, el Claustre, les 
juntes de facultat i d’escola, i els consells de departament i d’institut universitari d’investigació i de centre 
d’estudi i de recerca, així com les seves respectives comissions, es durà a terme, de manera preferent, 
presencialment.  
 
4. Excepcionalment, les sessions dels òrgans de govern col·legiats es podran desenvolupar virtualment, a 
distància i de manera mixta, a través de la seu electrònica de la Universitat, sempre que els mitjans utilitzats 
garanteixin la identitat dels membres de l’òrgan col·legiat, la seva efectiva participació en els debats, la 
possibilitat de defensar i de contrastar les seves posicions respectives, la formació de la voluntat col·legiada, el 
manteniment del quòrum de constitució (vegeu l’art. 18.2 de la Llei 26/2010) i la integritat i l’autenticitat 
dels mecanismes per a l’adopció dels acords, d’acord amb les normes de procediment i els requisits tècnics que 
s’aprovin. 
 
5. El lloc de les sessions desenvolupades a distància i de manera mixta és la seu de la Universitat. Les sessions 
a distància poden ésser en temps real o amb intervencions successives en un fòrum virtual dins dels límits 
temporals marcats pel president (article 18.3 de la Llei 26/2010). 
 
6. La posada a disposició i l’accés a la documentació que s’acompanyi a l’ordre del dia s’ha de realitzar emprant 
un repositori i un entorn segur al qual pugui accedir l’administrador d’usuaris del repositori, i en el seu cas, els 
membres de l’òrgan mitjançant qualsevol dels sistemes de signatura electrònica aprovats o els mecanismes 
electrònics suficients que es determinin en cada cas. 
 
Article 7. Documentació electrònica dels acords 
 
1. Les actes i la resta de documents que s’hagin produït electrònicament d’acord amb les previsions dels articles 
anteriors s’han de conservar en el mateix format en el qual es van crear o bé en qualsevol altre que asseguri la 
identitat i la integritat de la informació necessària per la seva reproducció. 
 
2. Els mitjans o els suports en els quals s’emmagatzemin les actes i la documentació complementària han de 
disposar de les mesures de seguretat suficients que garanteixen la integritat, l’autenticitat, la protecció i la 
conservació dels documents i especialment han d’assegurar la identificació de les persones usuàries i el control 
d’accessos. 
 
3. La documentació signada electrònicament es conservarà amb la signatura electrònica original, completada 
amb un segell de data i hora segur i la constància de la verificació del certificat electrònic en el qual es basa la 
signatura. El sistema ofereix garantia del manteniment de la validesa de les informacions anteriors al llarg del 
temps. 
 
4. L’expedició de certificats telemàtics dels acords presos es farà d’acord amb el que disposa el capítol II del 
títol VI d’aquest Reglament. 
 
Article 8. Notificació i publicació dels acords 
 
1. El règim de notificació i publicació aplicable als acords dels òrgans de govern serà el previst en el capítol III 
del títol VI d’aquest Reglament. 
 
2. Per tal de coordinar l’actuació dels diferents òrgans interns de la Universitat, la comunicació entre aquests 
dels acords continguts en documents electrònics signats serà vàlida emprant les adreces de correu 
institucionals. 
 
 
TÍTOL III 
LA IDENTIFICACIÓ I LA SIGNATURA ELECTRÒNICA 
 
Article 9. Identificació de la seu electrònica de la Universitat  
 
1. Per tal de garantir la identificació del titular de la seu electrònica i l’establiment de les comunicacions segures 
amb la mateixa, la Universitat empra sistemes de signatura electrònica basats en certificats de dispositiu segur 
o un mitjà equivalent. 
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2. La normativa de la Universitat recollirà les especificitats pròpies de la seu particular. 
 
Article 10. Identificació i acreditació de la voluntat dels òrgans administratius 
 
1. La Universitat pot utilitzar els sistemes següents per identificar-se electrònicament i per a l’autenticació dels 
documents electrònics que produeixin: 
 

a) Sistemes de signatura electrònica basats en la utilització de certificats de dispositiu segur o un mitjà 

equivalent, per a la publicació d’informació i documentació. 

 
b) Sistemes de signatura electrònica per a l’actuació administrativa automatitzada. 

 
c) Signatura electrònica de les persones que formen part de la comunitat universitària. 

 
d) Intercanvi electrònic de dades en entorns tancats de comunicació. 

 
2. Els actes de la Universitat es poden dictar de forma automatitzada, sempre que es compleixin els requisits 
establerts per als actes administratius a la normativa administrativa aplicable i en aquest Reglament.  
 
La Universitat pot fer actuacions automatitzades per constatar que es compleixen els requisits que estableix 
l’ordenament jurídic, declarar les conseqüències previstes, adoptar les resolucions i comunicar o certificar les 
dades, els actes, les resolucions o els acords que constin en  els seus sistemes d’informació, mitjançant la 
utilització del sistema de signatura electrònica que determinin. L’actuació administrativa automatitzada no 
afecta la titularitat de la competència dels òrgans administratius ni les competències atribuïdes per resoldre els 
recursos administratius (vegeu l’art. 44.3 de la Llei 26/2010). 
 
A aquests efectes, la Universitat pot determinar per a cada supòsit la utilització dels sistemes de signatura 
electrònica següents: 
 

a) Segell electrònic de l’òrgan o l’entitat de dret públic corresponent, basat en un certificat electrònic 

que reuneixi els requisits exigits per la legislació de signatura electrònica. 

 
b) Codi segur de verificació vinculat a l’òrgan o l’entitat de dret públic corresponent i, si escau, a la 

persona signant del document. 

 
3. La identificació i l’exercici de la competència de la Universitat es fa mitjançant els sistemes de signatura 
electrònica de què hagi estat proveït el personal al seu servei, d’acord amb les previsions de la normativa 
bàsica aplicable i amb l’article següent. 
 
4. L’intercanvi de dades electròniques transmeses en entorns tancats de comunicació és vàlid de conformitat 
amb les condicions i les garanties que acordi la Universitat, les quals han de garantir la integritat i la no-
refutació de les dades electròniques transmeses. 
 
Article 11. Instruments d’identificació i d’acreditació de la voluntat de les persones que formen part 
de la comunitat universitària 
 
1. La Universitat ha de dotar els membres de la comunitat universitària de sistemes corporatius de signatura 
electrònica adequats per a la seva actuació electrònica en les funcions assignades a cada rol de l’esmentada 
comunitat universitària. 
 
2. La Universitat ha de preveure i planificar les necessitats de signatura electrònica corporativa de la comunitat 
universitària, per garantir l’efectiva dotació dels diferents sistemes i serveis. 
 
3. En tot cas, com a mínim han de ser dotats de mecanismes corporatius de signatura electrònica els següents 
membres de la comunitat universitària: 
 

a) Les persones que ocupen òrgans unipersonals, generals i territorials i, si escau, les persones que 

són membres d’òrgans col·legiats, tant d’òrgans de govern com de la resta d’òrgans col·legiats. 
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b) El personal acadèmic que intervé en els procediments de verificació de coneixements i 

qualificacions, així com el personal acadèmic que hagi de formalitzar documents amb signatura 

electrònica. 

 
c) El personal d’administració i serveis al càrrec de les diferents estructures administratives.  

 
Article 12. Instruments d’identificació i d’acreditació de la voluntat de les persones que no formen 
part de la comunitat universitària 
 
1. La identificació i l’acreditació de la voluntat de les persones que no formen part de la comunitat universitària 
en les relacions amb la Universitat es pot produir per mitjà dels mecanismes següents: 
 

a) Signatura electrònica reconeguda, en tot cas, sense perjudici que una norma específica afegeixi 

requisits addicionals per a la identificació i l’acreditació de la voluntat, d’acord amb el que determina 

l’article 4 de la Llei 59/2003. 

 
b) Altres sistemes de signatura electrònica admesos per la Universitat i que siguin adequats per 

garantir la identificació dels interessats i, si escau, l’autenticitat i la integritat dels documents 

electrònics, d’acord amb l’article 21 de la Llei 11/2007. 

 
2. La utilització del DNI electrònic permet identificar a les persones en els termes definits a la normativa que 
sigui aplicable. 
 
3. La Universitat pot subministrar els mecanismes d’identificació i d’acreditació de la voluntat a les persones 
que ho sol·licitin, havent-ne comprovat prèviament la identitat de manera específica, mitjançant conveni amb 
les entitats prestadores de serveis de signatura electrònica. 
 
4. La Universitat promou la utilització dels mitjans d’identificació electrònica més estesos en l’àmbit social i 
estableix acords amb les entitats de certificació corresponents. En tot cas ha d’acordar l’admissió i l’ús dels 
certificats que compleixin les condicions de l’article 21.1 de la Llei 11/2007 i de les condicions addicionals que la 
Universitat pugui establir d’acord amb l’article 4 de la Llei 59/2003. 
 
5. La Universitat publica la relació de sistemes de signatura electrònica admesos en les seves relacions amb els 
ciutadans. Aquesta relació inclourà, almenys, informació sobre els elements d’identificació utilitzats, així com, si 
escau, les característiques dels certificats electrònics admesos, els prestadors que els expedeixen i les 
especificacions de la signatura electrònica que permeten els certificats esmentats. 
 
Article 13. Requisits d’identificació i d’acreditació de la voluntat de les persones en la presentació de 
sol·licituds, escrits i documents 
 
1. La utilització de signatura electrònica reconeguda és un requisit suficient per identificar i entendre acreditada 
la voluntat de les persones que presentin per via electrònica escrits en qualsevol procediment o tràmit de 
conformitat amb el que preveu aquest reglament. 
 
2. La Universitat pot establir altres tipus de signatura electrònica que permetin garantir la seguretat i la 
integritat en la identificació i l’acreditació de la voluntat de les persones, d’acord amb els criteris següents: 
 

a) Les característiques dels canals electrònics que s’hagin habilitat per a la realització del tràmit. 

 
b) La proporcionalitat entre el requisit imposat i la transcendència que pugui tenir el tràmit en concret, 

en l’esfera jurídica de la persona interessada. 

 
c) L’exigència formal de signatura en relació amb l’escrit presentat per la persona, que es pugui 

establir en la normativa de procediment administratiu general o sectorial. 

 
d) El nivell de seguretat jurídica, en funció dels riscos associats al procés. 

 
e) La disponibilitat de la tecnologia i els recursos de la Universitat. 
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3. Les sol·licituds, els escrits i els documents electrònics que presentin els interessats han d’incorporar el 
mecanisme d’identificació i d’acreditació de la voluntat del ciutadà que en cada cas es defineixi, de conformitat 
amb l’apartat 2 anterior. 
 
4. De conformitat amb el que disposa l’article 71 de la Llei 30/1992, la Universitat requerirà dels particulars 
l’esmena de qualsevol defecte formal ocasionat per l’incompliment dels requisits d’identitat, integritat i 
autenticitat que preveu aquest article. 
 
Article 14. Exigència i acreditació de la representació 
 
1. Les persones poden actuar per mitjà de representants en els procediments i els tràmits administratius que es 
facin davant la Universitat per mitjans electrònics, d’acord amb el que preveuen la legislació general i aquest 
Reglament. En aquests supòsits, la validesa de les actuacions realitzades resta subjecta a l’acreditació de la 
representació. 
 
2. El procediment d’acreditació de la representació quan es facin actuacions per mitjans electrònics es pot dur a 
terme a través de qualsevol dels mecanismes alternatius següents: 
 

a) Mitjançant la presentació d’apoderaments i altres instruments d’acreditació electrònica de la 

representació en suport electrònic. 

 
b) Mitjançant els certificats de signatura electrònica que incloguin la relació de representació i que 

siguin acceptats per la Universitat de conformitat amb el que s’estableix en aquest reglament. 

 
c) Mitjançant la declaració d’autorització per part d’un representant i la posterior comprovació de la 

representació als registres de la Universitat o d’altres administracions o entitats amb què hagi 

signat un conveni de col·laboració. 

 
d) Mitjançant un registre electrònic de representació en el qual l’interessat habilita un tercer, amb la 

seva signatura electrònica, perquè realitzi actuacions concretes que ell mateix determini, prèvia 

acceptació del tercer. 

 
e) Qualsevol altre sistema d’acreditació de la representació que habiliti la Universitat en el marc de la 

legislació administrativa i d’aquest reglament. Quan el procediment ho permeti i es consideri 

convenient, la Universitat podrà, en qualsevol moment, demanar al representant l’acreditació de la 

representació. 

 
Article 15. Identificació i acreditació de la voluntat de les persones per part d’un empleat públic 
 
1. En el supòsit que les persones no disposin dels instruments electrònics d’identificació o acreditació de la 
voluntat que preveu aquest reglament, aquesta identificació o acreditació de la voluntat la pot fer vàlidament 
un empleat públic, a través de l’ús del sistema de signatura electrònica de què estigui dotat; en tot cas, s’ha de 
fer servir un sistema automatitzat d’acreditació de l’actuació que es basa en un segell de Secretaria General per 
estendre la garantia de fefaència a aquesta actuació. 
 
Per a l’eficàcia del que disposa el paràgraf anterior, el ciutadà s’ha d’identificar i prestar el seu consentiment 
exprés del que ha de quedar constància per als casos de discrepància o litigi. 
 
2. La Universitat manté actualitzat un registre dels empleats públics habilitats per a la identificació o 
l’acreditació de la voluntat dels ciutadans regulada en aquest article. 
 
 
TÍTOL IV 
LA SEU ELECTRÒNICA DE LA UNIVERSITAT 
 
Article 16. Concepte de la seu electrònica de la Universitat 
 
1. La seu electrònica és l’adreça electrònica de la Universitat a través de la qual els membres de la comunitat 
universitària i tercers poden accedir a la informació, als serveis i als tràmits electrònics. 
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2. La informació de la Universitat que es difon per mitjans electrònics ha d’ésser: 
 

a) Actualitzada, que indiqui la data de la darrera actualització i que retiri els continguts obsolets. 

 
b) Objectiva, de manera que la informació que es difon per mitjans electrònics ha d’ésser completa, veraç 

i precisa. 

 
c) Útil, perquè sigui fàcilment usada pels ciutadans en l’exercici dels seus drets i el compliment de les 

seves obligacions. A aquest efecte, la informació ha d’ésser clara, senzilla, comprensible i fàcil de trobar 

per mitjà de l’ús de cercadors o d’altres mitjans i instruments que s’habilitin. 

 
d) Accessible, d’acord amb els estàndards vigents, garantint-ne el coneixement universal perquè tots els 

ciutadans puguin accedir a la informació en condicions d’igualtat, especialment els col·lectius amb 

discapacitat o amb dificultats especials. 

 
3. La Universitat, sens perjudici del que estableix la normativa de protecció de dades de caràcter personal, ha 
de determinar els instruments adequats a fi que els membres de la comunitat universitària puguin sol·licitar 
que es corregeixi la informació difosa si no compleix els requisits que estableix l’apartat 2 anterior.  
 
(Art. 9.1 i 9.3 de la Llei 29/2010) 
 
Article 17. Creació de la seu electrònica 
 
1. La Universitat ha d’establir una seu electrònica principal, i pot crear altres seus electròniques dependents, 
especialment per facilitar l’accés als diferents centres que componen la seva estructura. 
 
2. Les seus electròniques dependents han de resultar accessibles des de l’adreça electrònica de la seu principal, 
sense perjudici que sigui possible l’accés electrònic directe, i han de complir els mateixos requisits que les seus 
electròniques principals. 
 
3. Les seus electròniques es creen mitjançant acord del Consell de Govern, el qual ha de regular el seu règim 
de funcionament, d’acord amb el que disposa aquest reglament i la resta de normativa vigent. 
 
4. L’acord de creació de la seu electrònica ha de ser publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i 
en el Butlletí Oficial de la Universitat.  
 
Article 18. Titularitat, gestió i administració de la seu electrònica 
 
1. La seu electrònica és titularitat de la Universitat, que garanteix la veracitat, la integritat i l’actualització de la 
informació i dels serveis als quals es pot accedir a través de la dita seu.  
 
2. La gestió i l’administració de la seu electrònica corresponen a la Secretaria General. 
 
Article 19. Continguts de la seu electrònica 
 
1. La seu electrònica de la Universitat ha d’incloure, com a mínim, la informació, els serveis i els tràmits 
electrònics que es preveuen en aquest reglament, en la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels 
ciutadans als serveis públics, en la Llei 29/2010, de 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de 
Catalunya, en la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment administratiu de les 
administracions públiques Catalanes i en la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, sens 
perjudici d’aquelles altres informacions, serveis i tràmits electrònics que els òrgans competents de la Universitat 
decideixin incloure-hi. 
 
2. La publicació a la seu electrònica de la Universitat del contingut esmentat al paràgraf anterior ha de 
respectar els principis d’accessibilitat i usabilitat d’acord amb les normes establertes, els estàndards oberts i, si 
escau, d’altres que siguin d’ús generalitzat. 
 
3. La seu electrònica de la Universitat s’ha de dotar de les mesures de seguretat que garanteixin l’autenticitat i 
la integritat del seu contingut, així com l’accés permanent a la dita seu, amb subjecció als requisits previstos a 
la Llei 11/2007 d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.  
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Article 20. Disponibilitat de la seu electrònica  
 
La seu electrònica de la Universitat ha d’estar disponible tots els dies de l’any i durant les vint-i-quatre hores 
del dia. Quan per raons tècniques es prevegi que la seu electrònica no pot estar operativa, s’ha d’anunciar als 
usuaris amb la major antelació que sigui possible, tot indicant els mitjans alternatius de consulta que estiguin 
disponibles. 
 
Article 21. Data i hora oficials i calendari de la seu electrònica 
 
La seu electrònica de la Universitat es regeix per la data, l’hora i el calendari oficials corresponent a la localitat 
on radica la seu principal de la universitat, que figuren de forma visible, i compten amb les mesures de 
seguretat necessàries per tal de garantir la seva integritat. 
 
Article 22. Formulació de suggeriments i queixes 
 
La seu electrònica de la Universitat disposa d’un espai per a la formulació de consultes, suggeriments i queixes 
per via electrònica, en el qual s’indicarà l’adreça electrònica corresponent i la possibilitat d’utilitzar altres 
mitjans tradicionals amb els mateixos efectes. 
 
Article 23. Responsabilitat 
 
1. La seu electrònica titularitat de la Universitat no és responsable de la integritat, la veracitat ni l’actualització 
dels enllaços o vincles que contingui a altres seus, la responsabilitat de les quals correspongui a una altra 
Administració pública o entitat, o a una pàgina web sense la consideració legal de seu electrònica. 
 
En aquest cas, la seu ha d’establir els mitjans necessaris perquè la persona que hi accedeix conegui si la 
informació o el servei a què accedeix correspon a la seu de la Universitat o a un punt d’accés que no té el 
caràcter de seu o a un tercer. 
 
2. La Universitat no és responsable en cap cas de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços a 
sistemes externs que en no depenguin, sempre que així s’indiqui. 
 
 
TÍTOL V 
LA DIFUSIÓ DE LA INFORMACIÓ ADMINISTRATIVA UNIVERSITÀRIA I L’ACCÉS A LA DITA INFORMACIÓ 
 
Article 24. Principis generals 
 
1. La Universitat facilita el màxim d’informació en relació amb els serveis i els tràmits electrònics inclosos a la 
seu electrònica de la Universitat i altres mitjans electrònics de comunicació, en compliment de la legislació 
universitària i la Llei 29/2010, de 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya. 
 
2. La disponibilitat de la informació administrativa ha de fer-se de conformitat amb els principis següents: 
 

a) Fàcil accés i efectivitat. L’ús de sistemes senzills permet l’obtenció d’informació d’interès dels 

ciutadans i de la comunitat universitària, de manera ràpida i segura, sense necessitat de fer moltes 

recerques perquè tothom pugui accedir en condicions d’igualtat. Per assolir un accés fàcil es 

potencia l’ús de criteris unificats en la recerca i la visualització de la informació que permetin millor 

la difusió informativa seguint els criteris i els estàndards d’accessibilitat i tractament documental. 

 
b) Completesa i exactitud. L’accés a la informació administrativa electrònica garanteix l’obtenció de 

documents complets i amb un contingut exacte i fidel al document original, sens perjudici de la 

preparació de síntesis o resums per part de la Universitat. 

 
c) Actualització. La informació disponible a la seu electrònica de la Universitat s’actualitza 

permanentment i en tot cas ha de constar el dia de la darrera actualització i se n’han de retirar els 

continguts obsolets. 

 
d) Identitat. La informació facilitada fa constar l’òrgan administratiu proveïdor de la informació. 
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e) Anonimat. Per a l’accés a la informació administrativa de caràcter públic no cal identificació prèvia. 

 
f) Útil. La informació ha de ser clara, senzilla, comprensible i fàcil de trobar per mitjà de cercadors o 

altres mitjans i instruments que s’habilitin (vegeu l’art. 9 de la Llei 29/2010). 

 
3. La informació administrativa universitària continguda als mitjans electrònics i telemàtics de la Universitat 
Autònoma de Barcelona no constitueix en cap cas un fitxer d’accés públic als efectes de l’article 3.j i 
concordants de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i, en 
conseqüència, les dades de caràcter personal que s’hi continguin hauran de ser tractades exclusivament per a 
les finalitats que n’hagin autoritzat l’accés. 
 
Article 25. Publicació electrònica del Butlletí Oficial de la Universitat 
 
1. La publicitat dels actes i els acords de caràcter general dels òrgans de govern i representació d’àmbit general 
de la Universitat es duu a terme a través del butlletí electrònic de la Universitat a la seu electrònica, té els 
mateixos efectes que una edició impresa i respecta el dret a la protecció de dades de caràcter personal. 
 
2. Aquesta publicitat també es pot dur a terme a través de l’edició impresa, que en aquest cas és còpia de 
l’edició electrònica original. 
 
 
TÍTOL VI 
EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU ELECTRÒNIC GENERAL 
 
Capítol I 
El Registre electrònic d’entrada i sortida 
 
Article 26. Creació i òrgan responsable del Registre electrònic 
 
1. Mitjançant el present reglament es crea el Registre electrònic de la Universitat, la gestió, la disponibilitat i la 
seguretat del qual són responsabilitat de la Secretaria General. 
 
2. La seguretat del Registre electrònic s’adequarà a allò establert en l’Esquema Nacional de Seguretat.  
 
3. La interoperabilitat del Registre electrònic s’adequarà a allò establert en l’Esquema Nacional 
d’Interoperabilitat.  
 
4. El Registre electrònic es constitueix com un registre auxiliar del Registre General de la Universitat, al qual 
comunicarà tota anotació que efectuï.  
 
Article 27. Accés al Registre electrònic 
 
L’accés al Registre electrònic es realitza a través de la seu electrònica de la Universitat 
(https://www.uab.cat/seuelectronica). 
 
Els requisits tècnics mínims necessaris per accedir al Registre electrònic i per utilitzar-lo es publiquen en la seu 
electrònica de la Universitat. 
 
Article 28. Documents que es poden presentar en el Registre electrònic  
 
1. Es poden presentar en el Registre electrònic els següents tipus de documents: 
 
a) Documents electrònics normalitzats, corresponents als serveis, els procediments i els tràmits que 
s’especifiquen en la seu electrònica d’accés al Registre electrònic de la Universitat.  
 
Els models dels formularis s’han de publicar a la seu electrònica d’accés al Registre electrònic de la Universitat. 
 
b) Qualsevol sol·licitud, escrit o comunicació diferent dels esmentats al paràgraf anterior dirigit a qualsevol 
òrgan de la Universitat.  
 



BOUAB Núm. 79            Novembre del 2010 

 
 

_____________________________________________________ 19

c) Sol·licituds, escrits i comunicacions dirigits a altres administracions públiques amb les quals la Universitat 
hagi subscrit un conveni de col·laboració per habilitar els seus respectius Registres per a la recepció d’escrits 
de la competència de l’altra Administració.  
 
2. Les sol·licituds, els escrit o les comunicació que l’interessat presenti davant el Registre electrònic de la 
Universitat que no siguin els relacionats en l’epígraf anterior, o que no compleixin els requisits tècnics i de 
signatura necessaris per a l’accés al Registre electrònic s’han de tenir per no presentat i, per tant, no produiran 
cap efecte, sense perjudici de comunicar immediatament a l’interessat aquesta circumstància i d’indicar-li, 
d’acord amb la normativa vigent, els registres i els llocs habilitats. 
 
3. La Universitat publica a la seva seu electrònica la relació de documents electrònics normalitzats als quals es 
refereix l’apartat 1 a) del present article, la possibilitat de presentar els escrits als quals es refereix l’apartat 1 
b) i, eventualment, la relació de documents admesos dirigits a d’altres administracions amb les quals la 
Universitat hagi subscrit el conveni de col·laboració a què es refereix l’apartat 1 c).  
 
4. En el cas de presentació de documents en el registre de manera presencial, el registre podrà digitalitzar el 
document, d’acord amb el que estableixi la Universitat (vegeu l’art. 41.6 de la Llei 26/2010). 
 
Article 29. Sistemes de signatura electrònica per a la presentació d’escrits, sol·licituds i 
comunicacions 
 
La Universitat només admet la presentació d’escrits, sol·licituds i comunicacions al seu Registre electrònic que 
incorporin, almenys, una signatura electrònica que resulti adequada i suficient per  garantir la identitat, 
l’autenticitat i la integritat dels documents electrònics, en els termes que estableix el títol III d’aquest 
reglament. 
 
Article 30. Presentació de documentació annexa i complementària  
 
1. Per iniciativa dels interessats o per requeriment de la Universitat, es poden presentar documents que 
acompanyin les sol·licituds, els escrits i els documents presentats, així com documents complementaris, 
sempre que compleixin els estàndards de format i els requisits de seguretat que es determinin als esquemes 
nacionals d’interoperabilitat i de seguretat, així com altres estàndards de format aprovats per la Universitat. 
 
2. Quan aquesta documentació no es presenti en el mateix acte que la sol·licitud, l’escrit o el document, en cas 
que s’hagués indicat un número d’entrada de resguard acreditatiu de la sol·licitud, l’escrit o el document al qual 
acompanyi o complementi la presentació inicial, l’interessat haurà d’indicar aquest número d’entrada. 
 
La Universitat procurarà facilitar un codi únic de referència amb independència del nombre de requeriments o 
sol·licituds. 
 
3. El que disposa l’apartat 1 del present article s’entén sense perjudici del dret de l’interessat a presentar la 
documentació annexa i complementària al Registre General, o per qualsevol altre mitjà admès per la normativa 
vigent. 
 
Article 31. Emissió del rebut acreditatiu de presentació 
 
1. El Registre electrònic de la Universitat ha d’emetre de manera automàtica el rebut acreditatiu de 
presentació, que inclou com a mínim: 

 
a) L’òrgan receptor de l’escrit.  

 
b) La data i l’hora de presentació. 

 
c) El número de registre d’entrada. 

 
d) La còpia autenticada del document presentat, mitjançant el segell del Registre i, opcionalment, amb 

codi de verificació electrònica.  

 
2. El Registre electrònic també pot generar el rebut que acredita la integritat de la documentació annexa o 
complementària aportada, que es lliurarà mitjançant la generació d’un document electrònic segellat i, 
opcionalment, amb codi de verificació electrònica.  
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3. S’ha d’advertir a l’usuari que el fet de no rebre el rebut acreditatiu o de rebre un missatge d’indicació d’error 
o deficiència de la presentació suposa que no es considera que s’ha rebut l’escrit, la sol·licitud o la comunicació, 
i que ha de presentar la documentació en un altre moment o utilitzant altres mitjans admesos legalment. 
 
4. En el cas de presentació de documents electrònics de qualsevol tipus que continguin virus informàtics, 
programes espies o en general qualsevol tipus de codi maliciós, es considera sense més tràmit que no s’han 
presentat, i se suspèn immediatament qualsevol operació que requereixi el seu procés o utilització. En aquest 
cas, es remet a l’interessat un correu electrònic informatiu. 
 
Article 32. Horari de funcionament del Registre electrònic de la Universitat 
 
1. El Registre electrònic de la Universitat permet la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions les vint-
i-quatre hores del dia tots els dies de l’any, sense perjudici de les interrupcions necessàries per raons tècniques 
previsibles. 
 
2. El Registre electrònic es regeix pel calendari, la data i l’hora de la seu electrònica principal de la Universitat. 
 
Article 33. Interrupció del servei  
 
1. El funcionament del Registre electrònic de la Universitat només es pot interrompre per causes tècniques i 
durant el temps imprescindible.  
 
2. La interrupció planificada es procurarà fer en dies inhàbils, amb avís exprés a la seu electrònica als usuaris 
potencials amb la màxima antelació possible.  
 
3. En els casos d’interrupció no planificada, i sempre que sigui possible, l’usuari visualitzarà un missatge on se 
li comuniqui la interrupció del servei. 
 
4. En cas d’interrupció del servei la presentació haurà de fer-se en un altre moment o utilitzant altres mitjans 
admesos legalment. No es podrà demanar en cap cas responsabilitat per la interrupció del servei del registre 
telemàtic per causes alienes a la Universitat. 
 
Article 34. Còmput de terminis 
 
1. L’inici del còmput dels terminis es determina pel que estableix l’apartat 4 de l’article 26 de la Llei 11/2007, 
de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. 
 
En el cas que es presenti un document electrònic normalitzat, si correspon als serveis, els procediments i els 
tràmits establerts per la norma de creació del registre i s’adequa als formats preestablerts, l’inici del còmput es 
determina per la data i l’hora de presentació en el registre electrònic (vegeu l’art. 41.7 de la Llei 26/2010). 
 
2. La presentació d’un escrit en un dia o una hora inhàbils s’entén realitzada la primera hora del primer dia 
hàbil següent tret que una norma permeti la presentació en dia inhàbil. A aquests efectes, en l’assentament 
d’entrada s’inscriuen com a data i hora de presentació aquelles en les quals es va produir efectivament la 
recepció, comptant com a data i hora d’entrada les (a determinar) hores i un segon del primer dia hàbil 
següent.  
 
3. La presentació telemàtica de documents no comporta en cap cas la modificació dels terminis establerts 
legalment, a excepció de la possible pròrroga del termini de presentació de documents en el supòsit que la 
impossibilitat de presentar-los el darrer dia sigui causada per una anomalia del registre telemàtic per causes 
alienes al presentador, segons el que determini la normativa de la Universitat.  
 
4. No resulta d’aplicació allò disposat a l’article 48.5 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú.  
 
5. A la seu electrònica, en la qual estarà disponible el registre electrònic, es determinaran les dates i l’hora 
oficial i els dies declarats inhàbils als efectes de còmput de terminis.  
 
Capítol II 
Els documents i els arxius 
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Article 35. Documents electrònics 
 
1. La Universitat ha d’adoptar el document administratiu electrònic com a mitjà ordinari de formalització de 
l’actuació administrativa. 
 
2. La Universitat podrà emetre vàlidament documents per mitjans electrònics, de conformitat amb el què 
estableix aquest reglament i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú i la Llei 26/20140, del 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
  
3. Tots els documents que afectin drets i obligacions de tercers inclouran segellament criptogràfic de data i 
hora. 
 
4. Els documents públics electrònics han de tenir garantides l’autenticitat i la integritat dels continguts,  la 
conservació de l’aparença i la funcionalitat originals i, quan escaigui, la confidencialitat, durant el termini que 
estableix la normativa vigent en matèria d’arxius i documents (vegeu la DA 11a. 3 de la Llei 26/2010). 
 
Article 36. Certificats administratius electrònics i transmissió de dades 
 
1. D’acord amb els principis de simplicitat administrativa i interoperabilitat entre administracions, la Universitat 
promou l’eliminació de certificats i, en general, de documents en paper, que se substitueixen, sempre que es 
pugui, per certificats i documents electrònics o per transmissions de dades. 
 
L’expedició, el tractament i els efectes tant  de certificats i documents electrònics com de transmissions, 
expedició, tractament i efectes de dades es regeixen pel que disposa aquest reglament, amb subjecció estricta 
a la normativa de protecció de dades de caràcter personal, així com a la resta de la normativa de dret 
administratiu aplicable. 
 
2. La Universitat facilita l’accés d’altres administracions públiques a les dades relatives als interessats que 
estiguin en el seu poder i es trobin en suport electrònic. En tot cas, s’estableixen les condicions, els protocols i 
els criteris funcionals o tècnics necessaris per accedir-hi amb les màximes garanties de seguretat, integritat i 
disponibilitat, de conformitat amb el que disposa la normativa aplicable a la protecció de dades de caràcter 
personal. La disponibilitat de les dades es limita estrictament al que la resta d’administracions requereixin als 
ciutadans per a la tramitació i la resolució dels procediments i les actuacions de la seva competència d’acord 
amb la seva normativa reguladora.  
 
3. En el marc dels principis regulats en aquest reglament, la Universitat promou l’establiment de convenis amb 
les entitats públiques o privades tant emissores com receptores de certificats o documents administratius, per 
tal de simplificar l’obtenció, la transmissió i, si escau, la convalidació o la substitució de documents o certificats 
electrònics per transmissions de dades.  
 
L’aportació de certificats que preveuen les normes reguladores vigents de procediments i actuacions 
administratives es pot fer a través de certificats electrònics, amb plena validesa i eficàcia, d’acord amb les 
previsions següents: 

a) En el marc d’un procediment administratiu, la Universitat, com a responsable del tràmit, pot 

sol·licitar telemàticament la transmissió de dades en poder d’altres administracions que siguin 

necessàries per a l’exercici de les seves competències. 

 
b) Per tal de donar resposta a les peticions de les administracions amb conveni d’interoperabilitat, la 

Universitat disposarà de mecanismes automàtics de transmissió de dades en temps real. 

 
c) Per a la substitució d’un certificat en paper per la transmissió de les dades corresponents, la 

persona titular d’aquestes dades ha d’haver consentit expressament la realització de la transmissió 

d’acord amb el que preveu la normativa de protecció de dades de caràcter personal, excepte en els 

casos previstos en la normativa. Si no hi presta el seu consentiment, la persona interessada ha de 

sol·licitar i aportar el certificat corresponent. 

 
d) Qualsevol transmissió de dades, ja sigui feta per la Universitat o altres administracions amb conveni 

d’interoperabilitat, s’efectua a sol·licitud de l’òrgan o l’entitat que ho tramita, en què s’identifica les 

dades requerides i els seus titulars, com també la finalitat per a la qual es requereixen. A la 
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sol·licitud hi ha de constar que es disposa del consentiment exprés dels titulars afectats, de la 

manera prevista a l’apartat anterior, llevat que aquest consentiment no sigui necessari, en virtut 

d’una norma amb rang de llei. 

 
e) Es deixa constància de la petició i la recepció de les dades a l’expedient, per part de l’òrgan o 

l’organisme receptor. Als efectes de la verificació de l’origen i l’autenticitat de les dades per part 

dels òrgans de fiscalització i control, s’habiliten mecanismes perquè els òrgans esmentats puguin fer 

els controls que considerin oportuns. 

 
f) Per tal de garantir la identitat de l’Administració peticionària i la de l’Administració emissora, així 

com la integritat, l’autenticitat i la confidencialitat de les dades transmeses, tant la petició com la 

transmissió de dades han d’anar acompanyades de la signatura electrònica reconeguda de l’òrgan 

administratiu competent. 

 
4. La Universitat estableix els mecanismes necessaris per a l’elaboració de certificats administratius electrònics, 
que tenen els mateixos efectes que els expedits en suport paper. El contingut es podrà imprimir en suport 
paper i la signatura manuscrita se substitueix per un codi de verificació generat electrònicament, que permet 
comprovar-ne l’autenticitat accedint telemàticament als arxius de l’òrgan o l’organisme emissor. 
 
En substitució dels certificats en paper es poden presentar a la Universitat certificats en suport electrònic 
d’altres administracions obtinguts telemàticament o bé mitjançant la compulsa electrònica del certificat en 
paper. 
 
Article 37. Còpies electròniques 
 
1. Es garanteix el dret a obtenir còpies electròniques de documents electrònics dels expedients dels quals es 
gaudeix de la condició d’interessat. 
2. La còpia electrònica de documents originaris en suport paper es fa a través d’un procediment de digitalització 
segur, que inclogui la signatura electrònica del personal administratiu i de serveis que hagi realitzat la còpia i 
que garanteixi l’autenticitat i la integritat de la còpia, o el segell de la Universitat, quan aquest procés de còpia 
sigui una actuació administrativa automatitzada.  
 
El document electrònic obtingut té la consideració de còpia autèntica, als efectes del que preveu l’article 46 de 
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú. 
 
La incorporació de documents en suport paper als tràmits i els procediments administratius que es tramitin per 
via electrònica es fa mitjançant la còpia electrònica dels documents en suport paper descrita anteriorment. 
 
El document electrònic pot ser vàlid tant en el procediment concret per al qual s’ha realitzat la còpia com per a 
qualsevol altre procediment tramitat per la Universitat. 
 
3. Quan un procediment iniciat electrònicament no es tramiti totalment en suport electrònic, l’òrgan competent 
pot reproduir en suport paper les sol·licituds, les comunicacions o altres documents electrònics, mitjançant 
acarament, per tal de continuar la tramitació de l’expedient. Aquesta possibilitat s’ha d’entendre sense perjudici 
de l’obligació de l’Administració de conservar l’original electrònic, quan contingui actes administratius que 
afectin drets o interessos dels particulars. 
 
4. En el trasllat de documents electrònics a còpies en suport paper, es fa constar la diligència del personal 
competent que acrediti la correspondència i l’exactitud amb el document original electrònic, mitjançant 
acarament. Aquests documents tenen la consideració de còpies autèntiques, als efectes del que preveu l’article 
46 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú. 
 
5. Els documents electrònics es poden traslladar a còpies en suport paper mitjançant procediments 
automatitzats de còpia. En aquest cas, el document en suport paper tindrà la consideració de còpia autèntica 
sempre que incorpori un mecanisme de codi segur de verificació que permeti validar-ne el contingut amb la 
identificació del document electrònic original. L’accés al document electrònic original es pot fer a través d’una 
seu electrònica de la Universitat. 
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Article 38. L’expedient electrònic 
 
1. L’expedient electrònic és el conjunt de documents electrònics corresponents a un procediment administratiu, 
independentment del tipus d’informació que continguin. 
 
2. Els documents que integren l’expedient han d’estar degudament indexats, numerats i ordenats 
cronològicament (vegeu l’art. 46.2 de la Llei 26/2010). La foliació dels expedients electrònics es du a terme 
mitjançant un índex electrònic, signat o segellat per l’òrgan actuant, segons correspongui. Aquest índex 
garanteix la integritat de l’expedient electrònic i en permet la recuperació sempre que calgui. És admissible que 
un mateix document formi part de diferents expedients electrònics. 
 
3. La remissió d’expedients es pot substituir a tots els efectes per la posada a disposició de l’expedient 
electrònic. La persona interessada té dret a obtenir-ne una còpia de conformitat amb les previsions d’aquest 
reglament. 
 
Article 39. L’arxiu electrònic de documents 
 
1. La Universitat pot arxivar per mitjans electrònics tots els documents que es produeixin en l’exercici de les 
seves funcions, de manera que es compleixin els termes previstos a l’article 45.5 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i la Llei 
10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents. La reproducció en suport electrònic de documents en suport 
paper es fa de conformitat amb el procediment de compulsa previst en aquest reglament. 
 
En el supòsit de documents emesos originàriament en paper, dels quals s’hagin efectuat còpies electròniques,  
se’n poden destruir els originals, en els termes i amb les condicions que estableixi la normativa aplicable. 
2. La Universitat garanteix la conservació dels documents electrònics originals, rebuts, produïts i gestionats en 
el desenvolupament dels seus processos administratius, i al llarg del seu cicle de vida. 
 
3. L’arxiu de documents electrònics es fa d’acord amb la normativa vigent en matèria de gestió documental pel 
que fa al quadre de classificació, mètode de descripció i calendari de conservació. 
 
4. Els mitjans o suports en què s’emmagatzemin els documents electrònics disposen de les mesures de 
seguretat que garanteixin la integritat, l’autenticitat, la confidencialitat, la qualitat, la protecció i la conservació 
dels documents arxivats, i en particular la identificació dels usuaris i el control d’accés. 
 
5. La Universitat pot establir convenis o acords amb altres entitats per a l’arxiu definitiu dels seus documents 
electrònics, sempre que compleixin les garanties de l’apartat anterior. 
 
6. La transformació de documents, que per raons tecnològiques, requereixin adaptar el format i la sintaxi 
informàtica a les necessitats de gestió i preservació establertes per la normativa d’arxius i documents es 
realitza d’acord amb els requisits previstos a la legislació vigent i a la disposició addicional onzena de la Llei 
26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 
 
Capítol III 
La notificació i la publicació dels actes administratius 
 
Article 40. La notificació per mitjans electrònics 
 
1. La notificació electrònica es practica utilitzant mitjans electrònics quan la persona interessada hagi 
assenyalat aquest mitjà com a preferent, o consenti explícitament que s’utilitzi, tant en els procediments 
administratius que es tramitin per via electrònica com en els procediments tramitats en suport paper, excepte 
que per disposició legal o reglamentària la comunicació s’hagi de fer obligatòriament per mitjans electrònics o 
per mitjans no electrònics. 
 
En els procediments iniciats d’ofici, l’Administració pública només pot utilitzar i requerir les comunicacions 
electròniques en les relacions amb les persones interessades si ho accepten (vegeu l’art. 43.4 de la Llei 
26/2010). 
 
2. L’acceptació dels interessats pot tenir caràcter general per a tots els tràmits que es relacionin amb la 
Universitat o per a un o diversos tràmits, segons el que s’hagi manifestat. 
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Article 41. Les adreces electròniques de notificació 
 
1. Per a l’eficàcia del que disposa l’article anterior, tota persona que manifesti la seva voluntat de ser notificada 
per mitjans electrònics ha de disposar d’una adreça electrònica que compleixi els requisits legalment previstos, 
que la Universitat admetrà sempre que el prestador del servei d’adreça electrònica posi a disposició de la 
Universitat la informació que calgui en condicions que resultin tecnològicament viables i sense que li suposi cap 
cost.  
 
2. Addicionalment, la Universitat ha de dotar les persones que formen part de la comunitat universitària amb 
adreces electròniques institucionals específicament habilitades per rebre notificacions de la dita Universitat. 
 
3. L’adreça electrònica institucional té vigència indefinida com a adreça vàlida als efectes de notificació, excepte 
en els supòsits que la persona titular en sol·liciti la revocació o la modificació, per defunció de la persona física, 
o quan una resolució administrativa o judicial ho ordeni, cosa que es comunica a la persona interessada per tal 
que pugui expressar el seu interès a obtenir una nova adreça institucional.  
 
Article 42. Pràctica i efectes de la notificació 
 
1. La notificació s’entén practicada a tots els efectes legals en el moment que es produeixi l’accés al seu 
contingut a l’adreça electrònica. El sistema de notificació ha d’acreditar la data i hora en què es produeixi la 
posada en disposició de l’interessat de l’acte objecte de notificació, així com l’accés al contingut de l’acte 
notificat per part de la persona destinatària. 
 
Els sistemes per a la pràctica de notificacions, a més, han de garantir el compliment dels requisits tècnics 
següents: 
 

a) Habilitar mecanismes per permetre que la persona interessada conegui d’una manera efectiva que ha 

rebut notificacions a la seva bústia. 

 
b) Garantir la identificació de la persona interessada que rep la notificació. 

 
c) Acreditar l’acusament de recepció de la notificació per part de la persona interessada, així com 

l’acceptació o el rebuig. 

 
d) Disposar de mecanismes de xifratge de la via telemàtica mitjançant la qual es produeix la notificació, 

per protegir la necessària confidencialitat de les dades. 

 

e) Garantir l’acceptació o el rebuig de la notificació, mitjançant els mecanismes de signatura electrònica. 

(Art. 57 de la Llei 26/2010) 
 
2. Quan hi hagi constància de la posada a disposició de la notificació a l’adreça electrònica i transcorrin deu dies 
naturals sense que s’hi accedeixi, s’entendrà que la notificació ha estat rebutjada als efectes del que preveu 
l’article 28 de la Llei 11/2007, excepte que d’ofici o a instància de la persona interessada es comprovi la 
impossibilitat tècnica o material de l’accés a la seva adreça electrònica. 
 
3. Durant la tramitació dels procediments, la persona interessada pot requerir a l’òrgan o l’entitat 
corresponents que les notificacions successives no es practiquin per mitjans electrònics. 
 
En aquest cas, cal fer servir qualsevol altre mitjà admès per l’article 59 de la Llei 30/1992. Aquest requeriment 
no és efectiu quan s’apreciï mala fe o abús de dret per part de la persona destinatària. 
 
4. L’accés electrònic per part de les persones interessades al contingut de les actuacions administratives 
corresponents té els efectes propis de la notificació per compareixença, sempre que quedi constància d’aquest 
accés. 
 
Article 43. El tauler d’anuncis 
 
1. La publicació d’actes i comunicacions que dictin les autoritats i els òrgans de govern de la Universitat que, 
per disposició legal o reglamentària, hagin de divulgar-se al tauler d’anuncis, es podrà substituir o 
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complementar per la publicació a la seu electrònica, respectant el dret a la protecció de dades de caràcter 
personal. 
 
2. El tauler d’anuncis de la Universitat es dota dels mecanismes necessaris, com els de signatura electrònica, 
segellat de temps, per tal d’acreditar fefaentment el moment d’inici de la difusió pública de la informació que es 
publiqui en aquest espai. 
 
3. La publicació d’actes i comunicacions que hagin de divulgar-se al tauler d’anuncis es podrà complementar o 
substituir per la publicació a la seu electrònica, respectant la legislació de protecció de dades de caràcter 
personal.  
 
4. En el marc del que estableix l’apartat anterior, quan es publiqui l’acte o la comunicació al tauler d’anuncis 
electrònic la norma d’incorporació del procediment electrònic indicarà si substitueix o si en complementa la 
divulgació en el tauler d’anuncis tradicional.  
 
5. La publicació dels actes o les comunicacions mitjançant el tauler d’anuncis electrònic no substituirà en cap 
cas la notificació personal, llevat dels casos previstos a la Llei 30/1992, a la Llei 26/2010 i a la normativa de la 
Universitat. 
 
 
Capítol IV 
La tramitació dels procediments administratius electrònics 
 
Article 44. La iniciació del procediment administratiu 
 
1. La iniciació del procediment administratiu a instància de part per mitjans electrònics es realitza, 
exclusivament, amb la presentació de la sol·licitud al registre telemàtic que es regula en aquest reglament, la 
qual haurà de reunir els requisits que estableix l’article 70 de la Llei 30/1992. 
 
2. Les sol·licituds es poden presentar en qualsevol suport i sempre han de tenir almenys el contingut següent: 
 

a) Les dades personals i, si escau, l’acreditació de la representació. 

 
b) La determinació del mitjà preferent i de l’adreça, postal o electrònica, als efectes de les notificacions. 

 
c) Els fets, les raons i la petició en què es concreta la sol·licitud. 

 
d) El lloc i la data. 

 
e) L’òrgan, l’organisme o l’entitat pública a què s’adreça la sol·licitud. El desconeixement de l’òrgan al qual 

s’ha de dirigir la sol·licitud no constitueix en cap cas un obstacle per tramitar-la. 

 
f) La signatura de la persona interessada o del representant, que ha d’ésser electrònica si el mitjà 

d’iniciació escollit és electrònic. 

(Art. 49.1 de la Llei 26/2010) 
 
3. Les persones sol·licitants poden acompanyar la sol·licitud amb els documents i les dades, en qualsevol 
suport, que considerin necessaris per completar-la o justificar els fets, les raons i les peticions que s’hi 
contenen (vegeu l’art. 49.2 de la Llei 26/2010). 
 
4. No cal aportar documents que estiguin en poder de la Universitat o d’altres administracions públiques amb 
les quals la Universitat hagi signat un conveni de col·laboració que en permeti l’obtenció en línia o que constin 
al Catàleg de dades i documents interoperables a Catalunya. L’exercici d’aquest dret es fa d’acord amb la 
normativa aplicable a cada procediment i amb la normativa aplicable a la protecció de dades de caràcter 
personal. 
 
5. La Universitat pot implantar per a cada procediment administratiu electrònic la substitució de l’aportació de 
documents acreditatius del compliment de requisits per una declaració responsable de la persona interessada 
que expressi el compliment  dels requisits esmentats i el compromís d’aportar els justificants, a requeriment de 
l’Administració. 
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6. La comprovació de la informació continguda en aquestes declaracions es pot efectuar als registres de les 
administracions o les entitats amb les quals la Universitat tingui signat un conveni de col·laboració. La 
declaració a què fa referència el paràgraf anterior implica el consentiment per part de la persona interessada 
perquè la UAB pugui obtenir les dades necessàries per a la comprovació d’aquelles administracions o entitats. 
 
Article 45. Instrucció per via electrònica dels procediments 
 
1. Els programes, les aplicacions i els sistemes d’informació que en cada cas s’utilitzin per a la realització per 
mitjans electrònics dels tràmits administratius han de garantir el control dels terminis, la constància de la data i 
l’hora i la identificació de la persona que instrueix el procediment (vegeu l’art. 50.2 de la Llei 26/2010) i de 
les persones i els òrgans responsables de les actuacions i els procediments, a més de garantir l’ordre de 
tramitació dels expedients. 
 
2. Es garanteix l’exercici dels drets d’audiència i de presentació d’al·legacions pels ciutadans en qualsevol 
moment anterior a la proposta de resolució, mitjançant els mitjans de comunicació i notificació previstos en el 
present reglament. 
 
3. Els interessats, amb identificació prèvia, poden sol·licitar i obtenir informació almenys sobre l’estat de la 
tramitació dels procediments administratius gestionats electrònicament en la seva totalitat, d’acord amb les 
condicions del servei d’accés restringit establert a aquest efecte. La informació sobre l’estat de tramitació del 
procediment comprèn la relació dels actes de tràmit realitzats, amb indicació del seu contingut, així com la data 
en què es van dictar. 
 
4. En els procediments administratius no gestionats electrònicament en la seva totalitat, la Universitat habilita 
serveis electrònics d’informació de l’estat de tramitació, que informa de la fase del procediment, i de l’òrgan 
responsable. 
 
Article 46. Acabament del procediment 
 
1. Els procediments que es tramitin i s’acabin en suport electrònic garanteixen la identificació i l’exercici de la 
competència per part de l’òrgan competent, mitjançant qualsevol dels instruments d’identificació i autenticació 
del document produït. 
 
2. L’acte o la resolució que posi fi a un procediment electrònic ha de complir els requisits que preveu l’article 89 
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú. 
 
3. El trasllat de documents, incloent-hi els que han de figurar als llibres de resolucions i als llibres d’actes, 
mentre no tinguin el format electrònic, es fa d’acord amb el procediment de canvi de suport previst en aquest 
reglament. 
 
 
TÍTOL VII 
NORMES ESPECÍFIQUES DEL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ 
 
Article 47. Pàgina web institucional 
 
La seu electrònica de la Universitat té la consideració i les funcions que la legislació de contractes del sector 
públic atorga a la pàgina web institucional. 
 
Article 48. Perfil del contractant 
 
1. La seu electrònica principal de la Universitat disposa d’un espai denominat Perfil del contractant on es 
publicarà, en el marc de la Llei de contractes del sector públic, totes les dades i la informació referent a 
l’activitat contractual de l’òrgan de contractació. 
 
2. La seu electrònica principal de la Universitat es dota dels mecanismes necessaris, com els de signatura 
electrònica i segellat de temps, previstos a l’annex 3, per tal d’acreditar fefaentment el moment d’inici de la 
difusió pública de la informació que es publiqui en aquest espai. 
 
3. A aquests efectes, el perfil de contractant incorpora mecanismes de generació de prova electrònica, 
mitjançant l’enregistrament automàtic i el segellament criptogràfic de les operacions, que formen un llibre 
electrònic de publicacions. 
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4. La Secretaria General de la Universitat diligencia les entrades del llibre electrònic de publicacions  a fi de 
garantir-ne la fefaència oficial, les quals s’enregistren mitjançant extracte periòdic. 
 
Article 49. Facturació electrònica 
 
La Universitat garanteix l’admissió de la factura electrònica, d’acord amb la normativa i els terminis previstos a 
la legislació vigent, i en promou l’ús entre els seus proveïdors (vegeu la DA 6a. 3 de la Llei 29/2010). 
 
 
TÍTOL VIII 
NORMES D’ORGANITZACIÓ I INCORPORACIÓ DE TRÀMITS  
 
Article 50. Planificació del desenvolupament dels serveis electrònics i els protocols d’actuació 
 
1. La planificació del desenvolupament dels serveis electrònics s’aprova per a cada a curs acadèmic per mitjà 
d’acord del Consell de Govern de la Universitat, a proposta del rector. 
  
Així mateix, correspon al Consell de Govern de la Universitat la determinació dels supòsits i les condicions en 
què serà obligatori per a les persones jurídiques o els col·lectius de persones físiques comunicar-se amb la 
Universitat a través de mitjans electrònics. 
 
2. El rector designarà la persona responsable per a la coordinació i el seguiment d’aquest desenvolupament. 
 
3. La producció de serveis electrònics, d’acord amb el principi de simplificació, ha d’anar precedida d’un procés 
d’anàlisi, revisió i racionalització, tant dels requisits i la documentació exigibles, amb la finalitat de reduir-ne al 
màxim l’aportació, com dels processos de gestió interna a fi de reduir-ne els terminis de la resolució i 
incorporar-hi les millores i les automatitzacions necessàries. 
 
Article 51. Procediment de coordinació i supervisió dels tràmits i els procediments accessibles per 
via electrònica 
 
1. El Consell de Govern de la Universitat aprova les instruccions generals internes aplicables a la coordinació i la 
supervisió del compliment dels criteris de legalitat, qualitat, seguretat, disponibilitat, accessibilitat, neutralitat 
tecnològica i interoperabilitat, entre altres, dels tràmits i els procediments accessibles per via electrònica, que el 
rector pot desplegar per aplicar-les. Així mateix, els òrgans de govern col·legiats poden aprovar procediments 
operatius per al compliment de les instruccions generals i la resta de normes de desplegament. 
 
2. Les característiques dels procediments i els tràmits accessibles per mitjans electrònics s’han de definir en el 
document descrit a l’article següent. 
 
3. Les instruccions internes descrites a l’apartat 1 anterior han de respectar els principis de competència, 
legalitat, eficàcia, transparència i simplificació. 
 
Article 52. Aprovació dels programes i les aplicacions d’administració electrònica 
 
1. El rector de la Universitat, que pot delegar en el gerent, és competent per a l’aprovació dels programes i les 
aplicacions.  
 
2. Així mateix, el rector de la Universitat aprova els formularis electrònics, els models lògics i les aplicacions 
d’assistència, mitjançant una resolució que es publicarà, si escau, en el Butlletí Oficial de la Universitat, 
competència que pot delegar en el Gerent. 
 
3. Pel que fa a les constants i ràpides millores tecnològiques en l’evolució dels programes i les aplicacions 
d’administració electrònica, el gerent de la Universitat pot incorporar-les de forma automàtica la seva, amb la 
limitació que no alteri el procediment i els tràmits als quals donen suport. El mateix es podrà aplicar en els 
supòsits de canvis originats pel manteniment del sistema, les ampliacions i les millores en els procediment de 
seguretat i qualitat utilitzats, millores evolutives de les versions informàtiques i adaptació a la promulgació de la 
nova normativa, sempre que no s’alteri el procediment i els tràmits als quals donen suport. 
 
Article 53. Catàleg de tràmits i procediments accessibles per via electrònica 
 
Els tràmits i els procediments accessibles per via electrònica s’inclouen, als efectes d’informació als ciutadans, 
en el corresponent Catàleg, que es publica a la seu electrònica prevista en aquest reglament. 
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El Catàleg de serveis concreta, per a cada tràmit i procediment, les condicions d’ús aplicables, així com 
qualsevol altra informació que es cregui convenient i rellevant perquè els interessats puguin gaudir 
adequadament dels serveis. 
 
Disposició addicional primera. Normativa supletòria 
 
En tot allò que aquest reglament no prevegi, l’ús dels mitjans electrònics en l’àmbit de la Universitat es regeix 
per les disposicions que siguin d’aplicació de la Llei 11/2007 de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als 
serveis públics; de la Llei 29/2010, de 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics als sectors públics de 
Catalunya; de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener; de la Llei 26/2010, de 3 
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; de la Llei 59/2003, de 
19 de desembre de signatura electrònica; la normativa universitària i d’altres disposicions que siguin 
d’aplicació. 
 
Disposició addicional segona. Adaptació del contingut de la seu electrònica de la Universitat 
 
En el termini de tres mesos a comptar des de l’entrada en vigor del present reglament, la Universitat adaptarà 
la seu electrònica al que estableix la present normativa. 
 
Disposició addicional tercera. Posada en marxa del Registre electrònic de la Universitat 
 
El Registre electrònic de la Universitat entrarà en funcionament el mateix dia de l’entrada en vigor del present 
reglament. 
 
Disposició derogatòria única. Normativa que es deroga 
 
Queden derogades totes les normes d’igual o inferior rang aprovades per la Universitat Autònoma de Barcelona 
que s’oposin al present reglament.  
 
Disposició final primera. Adaptació de la UAB per a la incorporació dels mitjans electrònics 
 
Des de la data d’entrada en vigor de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, els ciutadans poden exercir els drets que s’hi reconeixen, en les 
relacions amb la Universitat Autònoma de Barcelona mitjançant l’ús de mitjans electrònics, en relació amb els 
procediments i les actuacions de la seva competència, adaptats al que disposa l’esmentada llei, sense perjudici 
del que s’estableix en el següent paràgraf.  
 
En l’àmbit de la Universitat Autònoma de Barcelona, els drets que reconeix el present reglament poden ésser 
exercits en relació amb la totalitat dels procediments i les actuacions de la seva competència a partir de l’1 de 
gener de 2012, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries de la Universitat.  
 
(DF 2a de la Llei26/2010) 
 
Disposició final segona. Publicació i entrada en vigor 
 
1. El present reglament s’ha de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a la seu electrònica de la 
Universitat. 
 
2. El present reglament entrarà en vigor als tres mesos des de la seva publicació al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
 
Segon.- Establir la seva entrada en vigor a partir del dia 17 de febrer de 2011, i ordenar la publicació d'aquest 
Reglament al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al Butlletí Oficial de la UAB i a la seu electrònica 
d'aquesta Universitat. 
 
Tercer.- Encarregar el comissionat de la rectora per a la Societat de la Informació i la secretària general el 
seguiment d'aquests acords. 
 
Quart.- Comunicar els presents acords a la Gerència per tal que adoptin les mesures necessàries per a fer 
efectius els presents acords. 
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Acord 77/2010, de 17 de novembre, pel qual s'acorda: 
 
Vista la proposta de la Secretaria General en relació amb el projecte de Reglament del Registre General de la 
UAB. 
 
Atès que la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, que estableix l'obligació que 
les administracions públiques disposin d'un registre general on s'han de practicar els diferents assentaments de 
qualsevol escrit o comunicació que es presenti o es rebi en qualsevol unitat administrativa pròpia, així com la 
sortida dels escrits i comunicacions oficials dirigits a altres òrgans o particulars. 
 
Atès que, així mateix, la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, disposa que els òrgans de les administracions públiques catalanes han de disposar, en 
la forma determinada per les disposicions reguladores corresponents, d'un registre general d'entrada i sortida 
de documents i, si escau, dels registres auxiliars que es considerin necessaris. 
 
Atès que també els Estatuts de la UAB, aprovats pel Decret 237/2003, de 8 d'octubre, han inclòs aquesta 
obligació de disposar d'un Registre General i que, en aquest sentit, l'article 195 estableix que el Registre 
General es regula per la legislació vigent i pel seu reglament de funcionament, el qual que ha de preveure 
l'existència d'unitats descentralitzades amb la finalitat de donar servei als usuaris. 
 
Atès que, d'altra banda, la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, 
disposa que les Administracions Públiques han de crear registres electrònics per a la recepció i remissió de 
sol·licituds, escrits i comunicacions, la qual cosa haurà de ser objecte d'una regulació específica, de conformitat 
amb el que preveu l'esmentada llei i també la Llei 29/2010, de 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al 
sector públic de Catalunya, així com la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya. 
 
Atès que el projecte de Reglament que es presenta estableix l'estructura del sistema de Registre presencial, la 
seva dependència funcional i les seves funcions, tot distingint entre el Registre General i els Registres auxiliars, 
i que a més de donar compliment a la normativa legal i fixar el model del sistema de Registre, té com a finalitat 
contribuir a la millora i l'eficàcia en la tramitació dels assumptes i en l'activitat administrativa de la Universitat. 
 
Atès que el Consell de Govern en data 30 de setembre de 2010 va acordar: 
 
Primer.- Donar-se per assabentat del projecte de Reglament del Registre General de la UAB. 
 
Segon.- Obrir un termini de 15 dies per tal que els membres del Consell de Govern facin arribar les seves 
esmenes i suggeriments respecte al projecte de Reglament presentat. 
 
Tercer.- Encarregar la secretària general que reculli les esmenes i suggeriments que es presentin i elabori una 
nova proposta de Reglament, si escau, que es presentarà a aprovació en la propera sessió del Consell de 
Govern. 
 
Atès que dins el termini atorgat pel Consell de Govern no s'ha presentat cap esmena ni suggeriment. 
 
Atès que, amb posterioritat a la darrera sessió del Consell de Govern, ha entrat en vigor la Llei 26/2010, de 3 
d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, la qual cosa ha 
obligat a introduir la seva referència en el text del Reglament, així com també s'ha introduït l'entrada en vigor 
d'aquest Reglament. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la secretària general, el Consell de Govern 
de la UAB ha pres els següents 
 
ACORDS 
 
Primer.- Aprovar el Reglament del Registre General de la Universitat Autònoma de Barcelona, que tot seguit es 
transcriu: 
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Reglament del Registre General de la Universitat Autònoma de Barcelona 
 
Preàmbul  
 
La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, estableix l’obligació que les administracions 
públiques disposin d’un registre general on s’han de practicar els diferents assentaments de qualsevol escrit o 
comunicació que es presenti o es rebi en qualsevol unitat administrativa pròpia, així com la sortida dels escrits i 
les comunicacions oficials dirigits a altres òrgans o particulars. 
 
Així mateix, la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya disposa que els òrgans de les administracions públiques catalanes han de disposar, en la forma 
determinada per les disposicions reguladores corresponents, d’un registre general d’entrada i sortida de 
documents i, si escau, dels registres auxiliars que es considerin necessaris. 
 
També els Estatuts de la UAB, aprovats pel Decret 237/2003, de 8 d’octubre, han inclòs aquesta obligació de 
disposar d’un Registre General i, en aquest sentit, l’article 195 estableix que el Registre General es regula per la 
legislació vigent i pel seu reglament de funcionament, el qual que ha de preveure l’existència d’unitats 
descentralitzades amb la finalitat de donar servei als usuaris. 
 
D’altra banda, la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics disposa que 
les administracions públiques han de crear registres electrònics per a la recepció i la remissió de sol·licituds, 
escrits i comunicacions, la qual cosa haurà de ser objecte d’una regulació específica, de conformitat amb el que 
preveu l’esmentada Llei i també la Llei 29/2010, de 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de 
Catalunya, així com la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya. 
 
Així doncs, l’objecte d’aquest Reglament és establir la regulació i el funcionament del registre general 
presencial, amb l’objectiu de garantir –juntament amb la normativa que s’elabori sobre la regulació del registre 
electrònic– el marc adequat per facilitar la presentació de documents i l’anotació fidedigna dels escrits de 
sortida de la Universitat i contribuir, alhora, a la millora de l’eficàcia de l’activitat administrativa de la 
Universitat. 
 
En virtut del que s’ha exposat, s’aprova el Reglament següent: 
 
CAPÍTOL I. Estructura del Registre de la UAB 
 
Article 1. El sistema de Registre de la UAB 
 
1. La Universitat Autònoma de Barcelona disposa d’un sistema informatitzat de registre únic i comú d’entrada i 
sortida de documents per a tots els òrgans, serveis i unitats administratives que formen part de la seva 
estructura organitzativa, de conformitat amb el que disposa l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, l’article 41 de la Llei 
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i altres 
disposicions concordants. 
 
2. El sistema de registre de la UAB està constituït pel Registre General de la Universitat, situat en l’edifici del 
Rectorat, i pels registres auxiliars. 
 
3. El Registre General i els registres auxiliars tenen les mateixes competències per practicar assentaments. 
Totes les oficines de registre estan connectades entre si, de manera que els assentaments que s’efectuen en 
qualsevol d’elles s’integren de forma automàtica en el Registre General.  
 
Article 2. Dependència funcional 
 
El secretari general dirigeix el Registre General en els termes previstos als articles 78 i 80.d dels Estatuts de la 
Universitat Autònoma de Barcelona. 
 
Article 3. Funció del Registre General 
 
1. Correspon al Registre General l’organització i la coordinació del sistema d’informació del registre de 
documents i l’exercici de les funcions de constància i certificació en els supòsits de litigis, discrepàncies o 
dubtes sobre la recepció o la remissió de sol·licituds, escrits o comunicacions, per tal de garantir els drets dels 
ciutadans. 
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2. Així mateix el Registre General exerceix les competències de supervisió, coordinació i informació amb els 
registres auxiliars. 
 
Article 4. Registres auxiliars 
 
1. Tenen la consideració de registres auxiliars les oficines establertes per aquesta finalitat en el campus de la 
UAB i en les seus de la UAB que en depenguin.  
 
2. La creació, la modificació o la supressió dels registres auxiliars del Registre General es farà mitjançant 
resolució del secretari general. 
 
Article 5. Altres registres 
 
1. Per tal de disposar d’instruments que ajudin a ordenar la documentació i facilitar el seguiment dels 
procediments, els centres, els departaments i els altres òrgans i unitats que ho necessitin podran crear 
registres interns per al control d’entrades i sortides dels documents propis. 
 
2. Aquests registres interns no tindran la consideració de registres auxiliars i per tant els assentaments que s’hi 
produeixin no tindran les garanties que es deriven de la funció del registre respecte a tercers. 
 
3. Els registres interns es creen, modifiquen i suprimeixen per decisió del responsable de l’òrgan, el servei o la 
unitat administrativa. 
 
Article 6. Registre del síndic de greuges 
 
D’acord amb els principis que regeixen l’actuació del síndic de greuges segons el que preveu l’article 165.2 dels 
Estatuts de la UAB, el síndic de greuges, disposarà d’un registre propi no integrat en el sistema general de 
registre de la Universitat Autònoma de Barcelona però coordinat d’acord amb allò establert en la seva 
normativa específica. 
 
Article 7. El sistema informàtic del registre 
 
1. El sistema informàtic del registre garantirà en tot moment la integració en el Registre General de les 
anotacions efectuades en els registres auxiliars, establint una numeració correlativa dels assentaments en 
funció de l’ordre temporal de recepció o sortida, però singularitzada mitjançant la introducció del codi 
identificatiu del corresponent punt de registre. 
 
2. En tot cas, els assentaments inclouran la data expressada amb vuit dígits per al dia, el mes i l’any i l’hora 
expressada amb sis dígits per a les hores, els minuts i els segons, a més de les restants dades especificades en 
l’article 38.3 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú. 
 
CAPÍTOL II. Organització del Registre 
 
Article 8. Funcions del Registre General i dels registres auxiliars 
 
Són funcions del Registre General i dels registres auxiliars: 
a) La recepció i la remissió de sol·licituds, escrits i comunicacions.  
b) L’anotació d’assentaments d’entrada o sortida de les sol·licituds, els escrits o les comunicacions. 
c) L’expedició de rebuts. 
d) L’expedició de còpies segellades. 
e) L’expedició de certificacions dels assentaments al registre. 
f) La realització de confrontaments, acaraments i compulses. 
g) Qualsevol altra funció relacionada amb el seu àmbit d’actuació que se li encomani.  
 
Article 9. Recepció, distribució i remissió de sol·licituds, escrits i comunicacions 
 
1. La recepció de sol·licituds, escrits i comunicacions es realitzarà d’acord amb les normes establertes en el 
present reglament.  
 
2. Els assentaments s’anotaran respectant l’ordre temporal de recepció o de sortida de les sol·licituds, els 
escrits o les comunicacions.  
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3.Una vegada fet l’assentament al registre, el responsable del punt de registre on s’han registrat lliurarà sense 
dilació els escrits i les comunicacions als òrgans, serveis o unitats administratives a les quals van destinades. 
 
4. En cada oficina del Registre cal habilitar un llibre manual per tal de garantir l’assentament dels escrits en cas 
d’incidència en el sistema informàtic de registre. Un cop resolta la incidència els assentaments del llibre de 
Registre manual s’introduiran en el sistema informàtic en coordinació amb el punt central del Registre General. 
 
CAPÍTOL III. Anotació d’assentaments d’entrada o sortida de les sol·licituds, els escrits o les 
comunicacions 
 
Article 10. Assentaments al Registre d’Entrada 
 
1. S’anotaran amb caràcter general en el Registre d’Entrada totes les sol·licituds, els escrits o les comunicacions 
que es presentin o rebin en el Registre General o en els registres auxiliars en els casos següents: 
 
a) Les sol·licituds que formulin les persones interessades en la iniciació dels procediments establerts per 

disposició legal o reglamentària que hagin de ser resoltes a la Universitat Autònoma de Barcelona;  
b) Les sol·licituds, els escrits i les comunicacions dirigits als òrgans, als serveis o a les unitats administratives 

de la Universitat Autònoma de Barcelona, excepte els considerats no registrables segons el que disposa 
l’article 14 d’aquest Reglament. 

c) Les sol·licituds, els escrits i les comunicacions que es rebin d’altres administracions públiques, dirigits als 
òrgans, als serveis o a les unitats administratives de la Universitat Autònoma de Barcelona;  

d) Les sol·licituds, els escrits i les comunicacions dirigits a altres administracions públiques en els casos en que 
una disposició estableixi aquesta possibilitat, 

e) Qualsevol altre que es disposi i que inici un procediment subjecte a còmput de terminis. 
 
2. Els escrits rebuts directament a la seu dels òrgans, els serveis i les unitats administratives que hagin de ser 
registrats s’enviaran a les oficines de Registre General o als registres auxiliars per al seu corresponent 
assentament. 
 
Article 11. Assentaments al Registre de Sortida 
 
S’han de registrar en el Registre de sortida els documents oficials de la UAB. Als efectes d’aquest Reglament, 
s’entén per document oficial els documents emesos pèls òrgans administratius de la Universitat que s’adrecin a 
altres entitats o a particulars.  
 
Article 12. Expedició de còpies segellades i certificacions 
 
1. Les persones interessades podran demanar als punts del Registre General o dels registres auxiliars la còpia o 
el rebut corresponent que acrediti el lloc i la data en què han presenta la sol·licitud, la comunicació o l’escrit. 
Tant la còpia com el rebut s’elaborarà en el mateix moment de la presentació. 
2. Correspon al Registre General i a cada punt dels registres auxiliars la certificació dels assentaments que s’hi 
han efectuat. 
 
3. Aquesta certificació s’expedirà sense dilació per tal d’incorporar-la als procediments quan així es requereixi 
per part d’un òrgan o una unitat administrativa. 
 
4. El responsable del lloc on s’ha ubicat un punt de Registre així com el personal d’administració i serveis que fa 
l’assentament dels documents són els garants de la certesa de les dades registrals. 
 
Article 13. Recepció d’escrits adreçats a d’altres administracions públiques 
 
1. El Registre General i els registres auxiliars acceptaran els documents dirigits a qualsevol administració 
pública amb què la Universitat subscrigui el corresponent conveni de reciprocitat o quan així ho estableixi la 
legislació vigent. 
 
2. No obstant això, les oficines de registre admetran i anotaran aquells escrits o documents dirigits a 
administracions públiques amb les quals la UAB no hagi subscrit conveni quan aquests escrits hagin estat 
presentats per algun membre de la comunitat universitària com a conseqüència de la seva participació en 
alguna convocatòria o en algun procediment d’altres administracions, tot advertint als interessats que la 
presentació d’aquest document no produirà efectes quant al compliment dels terminis. 
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Article 14. Escrits que no són objecte de registre 
 
No seran objecte de registre els escrits o documents següents: 
a) Els escrits que només continguin publicitat, propaganda o anàlegs; encara que s’hi especifiqui una 

destinació.  
b) Els escrits anònims o sense signar. 
c) Els documents de caràcter personal, és a dir els que s’adrecen a la persona i no a l’òrgan o al càrrec que 

ocupa o representa, sens perjudici que un cop lliurat a la persona o al òrgan competent i atenent a la 
naturalesa de l’escrit sigui necessari fer el corresponent assentament al Registre. 

d) Els escrits que manifestament versin sobre qüestions alienes als òrgans o competències de la Universitat 
Autònoma de Barcelona i no siguin comunicacions interadministratives.  

e) La documentació complementària que acompanya al document que és objecte de registre. 
f) Els documents protocol·laris, tals com saludes i invitacions.  
g) Els informes jurídics, la documentació per a les licitacions de contractes, els convenis i els contractes.  
h) Els documents de comunicacions, correspondència i de sol·licitud que es trametin entre òrgans i unitats 

administratives de la Universitat, llevat dels que formin part de procediments subjectes a còmputs de 
terminis o d’aquells dels quals es puguin derivar drets i obligacions per a terceres persones. 

i) Els documents en suport paper o electrònic la integritat i l’autenticitat dels quals no estigui convenientment 
garantida.  

 
Article 15. Horari de funcionament dels registres de la UAB 
 
1. El Registre General, ubicat a l’edifici del Rectorat, tindrà l’horari següent: de setembre a juny de dilluns a 
divendres de 9 a 14 h i de 15 h a 20 h, els mesos de juliol i agost de 9 a 14 h. 
 
2. Els registres auxiliars, l’adreça dels quals s’especifica a l’annex 1 d’aquest reglament, tindran l’horari que 
s’especifica a la seu electrònica http://www.uab.cat/seuelectronica i a la pàgina web de la Universitat 
http://www.uab.cat. 
 
3. Qualsevol modificació en els horaris del Registre General i dels registres auxiliars serà comunicat amb 
l’antelació suficient a la Secretaria General per tal que en pugui fer la difusió pertinent. 
 
Disposició addicional primera 
 
La UAB haurà d’elaborar un circuit de recepció i registre dels escrits que arriben a la Universitat així com un 
circuit de distribució i lliurament dels escrits ja registrats. 
 
Disposició addicional segona 
 
Aquest reglament es complementarà amb el que s’estableixi en la normativa del sistema de registre electrònic 
de la universitat. 
 
Disposició addicional tercera 
 
Es faculta el secretari general per dictar les instruccions necessàries per al desenvolupament d’aquest 
Reglament. 
 
Disposició final. Entrada en vigor 
 
El present Reglament entrarà en vigor el dia 10 de gener de 2011. 
 
 
Annex 1. Relació de registres auxiliars 
En el moment de l’entrada en vigor d’aquest Reglament la relació de registres auxiliars i la seva adreça és la 
següent. 
 
FACULTAT DE FILOSOFIA I LLETRES 
Gestió acadèmica 
Edifici B 
Campus UAB 
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) 
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FACULTAT DE PSICOLOGIA 
Gestió acadèmica 
Edifici B 
Campus UAB 
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) 
FACULTAT D’ECONOMIA i EMPRESA 
Gestió acadèmica 
Edifici B 
Campus UAB 
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) 
 
FACULTAT DE DRET 
Gestió acadèmica 
Edifici B 
Campus UAB 
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) 
 
FACULTAT DE CIÈNCIES POLÍTIQUES I SOCIOLOGIA 
Gestió acadèmica 
Edifici B 
Campus UAB 
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) 
 
FACULTAT DE CIÈNCIES  
Gestió acadèmica 
Edifici C 
Campus UAB  
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) 
 
FACULTAT DE BIOCIÈNCIES 
Gestió acadèmica 
Edifici C 
Campus UAB 
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) 
 
FACULTAT DE CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ 
Gestió acadèmica 
Edifici G 
Campus UAB 
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) 
 
FACULTAT DE CIÈNCIES DE LA COMUNICACIÓ 
Gestió acadèmica 
Edifici I 
Campus UAB 
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) 
 
FACULTAT DE TRADUCCIÓ I D’INTERPRETACIÓ 
Gestió acadèmica 
Edifici K 
Campus UAB 
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) 
 
FACULTAT DE MEDICINA 
Gestió acadèmica 
Edifici M 
Campus UAB 
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) 
 
ESCOLA D’ENGINYERIA 
Gestió acadèmica 
Edifici Q 
Campus UAB 
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) 
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ESCOLA DE POSTGRAU (té dos punts de registre) 
Atenció a l’usuari  
Gestió acadèmica 
Edifici U 
Campus UAB 
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) 
 
FACULTAT DE VETERINÀRIA 
Gestió acadèmica 
Edifici V 
Campus UAB 
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) 
 
PUNT D'INFORMACIÓ  
Edifici P-3 
Plaça Cívica 
Campus de la UAB 
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) 
 
CAMPUS SABADELL 
Gestió acadèmica 
c/ d’Emprius, 2 
Campus Sabadell 
08202 SABADELL 
 
UNITAT DOCENT DEL MAR 
Hospital del Mar 
Passeig Marítim, 25-29 
08003 Barcelona 
 
UNITAT DOCENT DE LA VALL D’HEBRON 
Hospital de la Vall d’Hebron 
Pavelló docent  
Facultat de Medicina 
Passeig de la Vall d’Hebron, 119 
08035 Barcelona 
 
UNITAT DOCENT GERMANS TRIAS I PUJOL 
Hospital dels Germans Trias i Pujol 
Carretera Can Ruti- Camí de les Escoles 
08916 Badalona 
 
UNITAT DOCENT DE SANT PAU 
Hospital de Sant Pau 
C/ de Sant Antoni Maria Claret, 167 
08025 Barcelona 
 
 
Segon.- Establir la seva entrada en vigor a partir del dia 10 de gener de 2011, i ordenar la seva publicació al 
Butlletí Oficial de la UAB i a la seu electrònica d'aquesta Universitat. 
 
Tercer.- Encarregar la secretària general i el gerent l'execució i el seguiment d'aquests acords. 
 
Quart.- Comunicar els presents acords a l'Oficina de Gestió de la Informació i de la Documentació per tal que 
adoptin les mesures necessàries per a fer efectius els presents acords. 
 
Acord 78/2010, de 17 de novembre, pel qual s'acorda: 
 
En la sessió del Consell de Govern de data 30 de setembre de 2010 es va presentar el projecte de Pla d'acció 
per a la igualtat d'oportunitats per a les persones amb discapacitat a la UAB 2011-2015, elaborat per la 
vicerectora de Relacions Institucionals i de Comunicació juntament amb la directora de l'Observatori per a la 
Igualtat. 
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El propòsit d'aquest pla és agrupar en un sol document el conjunt d'iniciatives que fins ara es duen a terme, 
alhora que s'assumeix com a responsabilitat institucional la inclusió de les persones amb discapacitat, amb 
l'objectiu de fer de la nostra comunitat un espai inclusiu, una aspiració esmentada en els nostres estatuts i en 
el Pla director. 
 
Així mateix, en aquella sessió del Consell de Govern es va donar un termini de 15 dies per tal que els membres 
del Consell de Govern enviessin les seves esmenes i suggeriments respecte al projecte presentat. 
 
Atès que dins el termini atorgat pel Consell de Govern no s'ha presentat cap esmena ni suggeriment. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Relacions Institucionals, 
el Consell de Govern de la UAB ha pres els següents 
 
ACORDS 
 
Primer.- Aprovar el Pla d'acció per a la igualtat d'oportunitats per a les persones amb discapacitat a la UAB 
2011-2015, que tot seguit es transcriu: 
 
Pla d'acció per a la igualtat d'oportunitats per a les persones amb discapacitat a la UAB 2011-2015 

 



BOUAB Núm. 79            Novembre del 2010 

 
 

_____________________________________________________ 37

 



BOUAB Núm. 79            Novembre del 2010 

 
 

_____________________________________________________ 38
 



BOUAB Núm. 79            Novembre del 2010 

 
 

_____________________________________________________ 39

 



BOUAB Núm. 79            Novembre del 2010 

 
 

_____________________________________________________ 40

 



BOUAB Núm. 79            Novembre del 2010 

 
 

_____________________________________________________ 41

 



BOUAB Núm. 79            Novembre del 2010 

 
 

_____________________________________________________ 42

 



BOUAB Núm. 79            Novembre del 2010 

 
 

_____________________________________________________ 43

 



BOUAB Núm. 79            Novembre del 2010 

 
 

_____________________________________________________ 44

Segon.- Establir la seva entrada en vigor a partir del dia 10 de gener de 2011, i ordenar la seva publicació al 
Butlletí Oficial de la UAB. 
 
Tercer.- Encarregar la vicerectora de Relacions Institucionals i de Comunicació l'execució i el seguiment 
d'aquests acords. 
 
Quart.- Comunicar els presents acords a la Gerència per tal que adoptin les mesures necessàries per a fer 
efectius els presents acords. 
 
Acord 79/2010, de 17 de novembre, pel qual s'acorda: 
 
En data 7 d'abril de 2010 el Consell de Govern va prendre l'acord següent: 
 
Primer.- Delegar a la secretària general l'elaboració d'un text refós de les normes aprovades pel Consell de 
Govern, directament o per les seves comissions, en cadascun dels àmbits següents: personal acadèmic, afers 
acadèmics, personal d'administració i serveis, investigació, creació i adscripció de centres, estudiants i, en 
general, qualsevol altre àmbit que hagi estat objecte d'una regulació general aprovada per aquest òrgan de 
govern. 
 
Segon.- L'autorització per refondre comprèn l'actualització, l'aclariment i, quan s'escaigui, l'harmonització de les 
normes aprovades pel Consell de Govern per a garantir la seva adequació al marc legal actual. Així mateix, 
aquesta autorització faculta per intitular els títols, capítols i els articles dels diferents textos que s'elaborin per a 
cadascuna de les diferents matèries, les quals poden agrupar-se en un únic text normatiu o en diversos textos 
segons l'objecte concret a regular, i haurà de determinar les disposicions que en cada cas són objecte de 
derogació. 
 
Tercer.- La proposta de refosa serà presentada a l'Equip de Govern per a la seva validació; posteriorment la 
secretària general, comunicarà la proposta als membres del Consell de Govern i obrirà un termini d'al·legacions 
circumscrites al correcte exercici de la delegació, transcorregut el qual es presentarà la proposta al Consell de 
Govern per a la seva ratificació. Un cop ratificat el text pel Consell de Govern es procedirà a la seva publicació 
al Butlletí Oficial de la UAB i a la difusió escaient, per a garantir el coneixement per part de la comunitat 
universitària. 
 
A la sessió del Consell de Govern del dia 30 de setembre de 2010 la secretària general va fer la presentació de 
l'estat de les propostes pel que fa als àmbits de personal acadèmic i d'ordenació acadèmica i de la metodologia 
seguida fins a la data, va lliurar un índex dels futurs textos refosos, un llistat de les normes de la UAB que 
serien objecte de derogació i una adreça web en que podrien ser visualitzats els documents resultants dels 
treballs en els darrers mesos. Així mateix, en aquesta sessió el Consell de Govern va prendre l'acord següent: 
 
Primer.- Donar-se per assabentat de l'estat d'execució de l'encàrrec a la Secretaria General sobre actualització, 
refosa i difusió de textos normatius de la UAB, i obrir un termini de 15 dies a partir de l'endemà de la sessió per 
tal que els membres del Consell de Govern facin arribar a la Secretaria General les seves propostes de 
modificacions, esmenes i suggeriments. 
 
Segon.- Encarregar la secretària general que presenti les propostes de textos refosos en matèria de personal 
acadèmic i d'ordenació acadèmica per a la propera sessió per a la seva ratificació. reculli les esmenes i 
suggeriments que es presentin i elabori una nova proposta que es presentarà a aprovació, si escau, en la 
propera sessió del Consell de Govern. 
 
Atès que dins el termini atorgat pel Consell de Govern no s'ha presentat cap esmena ni suggeriment, es 
presenta les propostes de textos refosos en matèria del personal acadèmic i d'ordenació acadèmica de la 
Universitat Autònoma de Barcelona per a ser aprovades pel Consell de Govern. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la secretària general, el Consell de Govern 
de la UAB ha pres els següents 
 
ACORDS 
 
Primer.- En relació amb la proposta d'actualització i refosa dels textos normatius vigent a la UAB en matèria de 
personal acadèmic: 
 
1. Aprovar el Text refós del Reglament del personal acadèmic de la Universitat Autònoma de Barcelona. 
[Document] 
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2.- Derogar totes les normes d'igual o inferior rang aprovades per la Universitat Autònoma de Barcelona que 
s'oposin al present reglament. 
 
3.- Facultar la Comissió de Personal Acadèmic perquè dicti les disposicions necessàries per al desenvolupament 
i l'aplicació del present Reglament. 
 
Segon.- En relació amb la proposta d'actualització i refosa dels textos normatius vigent a la UAB en matèria 
d'ordenació acadèmica: 
 
1.- Aprovar el Text refós de la normativa acadèmica de la Universitat Autònoma de Barcelona aplicable als 
estudis universitaris regulats de conformitat amb els plans d'estudis anteriors al Reial decret 1393/2007, de 29 
d'octubre. [Document] 
 
2.- Derogar totes les normes d'igual o inferior rang aprovades per la Universitat Autònoma de Barcelona que 
s'oposin al present reglament. 
 
3.- Facultar les Comissions d'Estudis de Grau i de Postgrau perquè dictin les disposicions necessàries per al 
desenvolupament i l'aplicació del present Reglament. 
 
Tercer.- Ordenar la publicació d'aquests Reglaments al Butlletí Oficial de la UAB. 
 
Quart.- Aquests Reglaments entraran en vigor l'endemà de la seva aprovació pel Consell de Govern. 
 
Cinquè.- Encarregar el Gabinet Jurídic de la UAB que anualment presenti a la secretària general l'actualització 
d'aquests textos refosos per tal que s'adaptin a la legislació vigent. La secretària general elevarà aquesta 
proposta d'actualització al Consell de Govern per a la seva validació. 
 
 
Acord 80/2010, de 17 de novembre, pel qual s'acorda: 
 
Atès que en data 28 de febrer de 1990, el Consell de Govern va aprovar una normativa sobre creació 
d'instituts, i d'altres figures internes, en la qual es va establir la distinció entre els considerats serveis comuns 
de la Universitat, serveis de suport a la recerca específica i serveis del mateix caràcter però més especialitzat 
i/o menys envergadura 
 
Atès que aquesta normativa va ser desenvolupada pel que fa a la regulació de serveis, per acords del Consell 
de Govern de dates 20 d'octubre de 1994 i 27 d'abril de 1995, donant lloc a tres tipus de serveis de suport a la 
docència i a la recerca: serveis tècnics generals de suport a la docència i a la recerca (S1), serveis 
cientificotècnics de suport a la recerca (S2) i laboratoris de prestació de serveis (S3). 
 
Atès que en data 9 de juny de 2008 el Consell de Govern va aprovar la normativa dels serveis de la UAB, la 
qual no contemplava els laboratoris de prestació de serveis (S3). 
 
Atès que la UAB considera la prestació de serveis a entitats externes -activitat que desenvolupen els serveis 
S3- com un dels aspectes significatius de la Transferència de Coneixement (tercera missió universitària) lligada 
a l'article 83 LOU, especialment quan aquests serveis estan directament lligats a l'activitat de recerca que 
desenvolupa el professorat. 
 
Atès que l'article 39.3 dels Estatuts de la UAB estableix que el Consell de Govern ha d'aprovar una normativa 
específica que desenvolupi la tipologia, l'organització i funcionament dels serveis, així com les seves fonts de 
finançament. 
 
Atès que l'article 64, apartats a), u) i w) dels Estatuts de la UAB atorga facultats al Consell de Govern en 
matèria d'aprovació de normativa general de les estructures de recerca i la creació, modificació de serveis 
universitaris. 
 
Vista la proposta del Vicerectorat de Projectes Estratègics i de Planificació de modificació de la normativa bàsica 
de serveis de la UAB, que de forma resumida pretén incorporar la regulació dels laboratoris de prestació de 
serveis a la normativa de serveis de la UAB i establir un mecanisme mitjançant el qual es pugui transformar un 
servei cientificotècnic en un laboratori de prestació de serveis i viceversa. Atès que s'ha considerat 
especialment adient que la modificació normativa que es presenta integri, així mateix, un llistat dels Serveis de 
la UAB que han estat aprovat fins a la data actual. 
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Atès que aquesta proposta compta amb els informes favorables de la Comissió de Transferència de 
Coneixement i de la Comissió d'investigació de dates 7 d'octubre de 2010 i 8 de novembre de 2010, 
respectivament, sobre la modificació de la normativa de bàsica de serveis de la UAB i del llistat actualitzat dels 
serveis universitaris a la UAB. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, el Consell de Govern de la UAB ha pres els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la modificació de la Normativa bàsica de serveis de la UAB, aprovada per acord número 
22/2008 del Consell de Govern de data 9 de juny de 2008, que tot seguit es transcriu: 
 

Normativa bàsica de serveis de la UAB 
 
PREÀMBUL 
 
Els Estatuts de la UAB estableixen, en l’article 39.3, que cal elaborar una normativa que desenvolupi la 
tipologia, les característiques, l’organització i el funcionament dels serveis de la Universitat i les seves fonts de 
finançament. A aquest efecte, en la sessió del Consell de Govern de 19 de juliol de 2007 es va plantejar 
aquesta necessitat i es van exposar els antecedents, els objectius i els criteris corresponents. 
 
Pel que fa als antecedents, es va constatar la varietat i l’heterogeneïtat d’estructures anomenades serveis, tant 
pel que fa a la naturalesa, la tipologia, les funcions, els sistemes de govern i de gestió, el règim jurídic i 
econòmic, com pel que fa al creixement i a l’evolució. D’altra banda, cal recordar que en data de 28 de febrer 
de 1990, el Consell de Govern de la UAB va aprovar, com a marc de referència, una normativa sobre creació 
d’instituts i d’altres figures internes, en la qual es va establir la distinció entre els considerats serveis comuns 
de la Universitat, els serveis de suport a la recerca específica i els serveis del mateix caràcter però més 
especialitzat i/o de menys envergadura. Aquesta normativa ha estat posteriorment desenvolupada, pel que fa a 
la regulació dels serveis, per acords del Consell de Govern de 20 d’octubre de 1994 i 27 d’abril de 1995 i ha 
donat lloc a tres tipologies de serveis de suport a la docència i a la recerca: serveis tècnics generals de suport a 
la docència i a la recerca (S1), serveis cientificotècnics de suport a la recerca (S2) i laboratoris de prestació de 
serveis (S3).  
 
Posteriorment, el 9 de juny de 2008, el Consell de Govern de la nostra universitat va aprovar la Normativa 
bàsica dels serveis de la UAB, la qual no considerava els laboratoris de prestació de serveis (S3). La UAB 
considera, però, la prestació de serveis a entitats externes com un dels aspectes significatius de la transferència 
de coneixement (tercera missió universitària), lligada a l’article 83 de la LOU, especialment quan aquests 
serveis estan directament associats a l’activitat de recerca que desenvolupa el nostre professorat. 
 
D’altra banda, l’article 25 de la Llei d’universitats de Catalunya estableix que les universitats han d’impulsar els 
serveis cientificotècnics de suport a la recerca que siguin necessaris, i que cal impulsar-ne la coordinació amb 
l’objectiu d’aprofitar al màxim els equipaments universitaris.  
 
Actualment, els Estatuts de la UAB estableixen el marc en què s’ha de desenvolupar la normativa que reguli els 
serveis i, pel que fa al procediment de creació, la Normativa de creació i funcions de les comissions del Consell 
de Govern, aprovada el 15 de juliol de 2009, regula els òrgans competents per a la creació dels serveis 
universitaris de suport a la recerca.  
 
Aquest document regula de manera general els aspectes institucionals, organitzatius i econòmics dels serveis 
de la UAB. Pel que fa a les condicions laborals del personal d’aquests serveis, els és aplicable la legislació 
vigent.  
 
CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS  
 
Article 1. Naturalesa  

1. Els serveis universitaris són estructures de suport a l’activitat de la Universitat creades per acord del 
Consell de Govern, que contribueixen a desenvolupar les funcions fonamentals de la Universitat i de la 
comunitat universitària, de manera general, o bé amb una especialització en la docència, la recerca o la 
transferència de coneixement. 

2. Així mateix, es consideren serveis aquelles estructures que, amb aquests objectius, deriven del 
compliment d’una disposició legal aplicable a la Universitat.  
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Article 2. Tipologia  

1. Els serveis universitaris de la UAB es classifiquen, en funció del seu objectiu principal, en:  
a. serveis generals de suport a la comunitat universitària;  
b. serveis de suport a la recerca i per a la transferència de coneixement, denominats serveis 

cientificotècnics i laboratoris de prestació de serveis, respectivament; i 
c. serveis de suport a la docència. 

2. En qualsevol cas, un mateix servei pot exercir més d’una funció i pot donar suport a la docència d’una 
facultat o escola, a la recerca i, alhora, oferir col·laboracions o prestacions a l’exterior.  

3. En funció de l’activitat majoritària desenvolupada, els serveis cientificotècnics es transformaran en 
laboratoris de prestació de serveis i viceversa. 

 
Article 3. Creació 

1. La creació dels serveis de la UAB correspon al Consell de Govern.  
2. Les comissions del Consell de Govern competents en la matèria de què es tracti han d’elevar les 

propostes de creació dels serveis al Consell de Govern o, si escau, aprovar-ne la creació per delegació 
d’aquest òrgan.  

3. En el cas dels serveis de suport a la docència i dels serveis de suport a la recerca (serveis 
cientificotècnics), es pot considerar, si es preveu que hi hagi una activitat considerable de prestació de 
serveis externa, que disposen de naturalesa jurídica independent. En aquest cas, s’ha de seguir el 
procediment previst als Estatuts i a la resta de la normativa vigent per a la creació d’entitats amb 
personalitat jurídica pròpia i amb participació de la Universitat.  

4. En el moment de la creació d’un servei universitari s’ha d’aprovar un reglament que s’ajusti a les 
previsions establertes en aquesta Normativa i consideri els aspectes a què es refereix l’article 4, amb 
l’excepció dels laboratoris de prestació de serveis.  

 
Article 4. Reglament  

1. Cada servei universitari, excepte els laboratoris de prestació de serveis, ha de disposar d’un reglament 
que n’ha d’establir:  

a) les funcions, les finalitats i, si escau, les especificitats;  
b) l’estructura, l’àmbit i el règim de funcionament;  
c) les característiques del personal al qual s’encomana la gestió i  
d) el règim econòmic.  

2. Les comissions del Consell de Govern competents per raó de la matèria de què es tracti han d’elevar les 
propostes d’aprovació i modificació dels reglaments dels serveis al Consell de Govern, a proposta de 
l’òrgan de govern del servei corresponent o, si escau, acordar-ho per delegació del Consell de Govern.  

 
Article 5. Modificació, supressió i transformació 

1. La modificació i la supressió dels serveis de la UAB correspon al Consell de Govern, a proposta de 
l’Equip de Govern en el cas dels serveis generals, dels serveis cientificotècnics i dels laboratoris de 
prestació de serveis, i a proposta de la facultat o escola i de l’Equip de Govern en el cas dels serveis de 
suport a la docència.  

2.  La transformació dels laboratoris de prestació de serveis en serveis cientificotècnics i viceversa està 
determinada per l’activitat desenvolupada majoritàriament, de manera que, si a través dels informes 
anuals que els respectius directors presenten al vicerector responsable es pot acreditar la prestació 
majoritària d’activitat interna en els laboratoris de prestació de serveis, aquests s’han de transformar 
en serveis cientificotècnics i, de la mateixa manera, el fet que la prestació majoritària sigui d’activitat 
externa en els serveis cientificotècnics comporta que es transformin en laboratoris de prestació de 
serveis.  

3.  Les comissions del Consell de Govern competents en la matèria de què es tracti han d’elevar les 
propostes de modificació, supressió o transformació dels serveis al Consell de Govern o, si escau, 
acordar-ho per delegació d’aquest òrgan.  

 
CAPÍTOL II. SERVEIS GENERALS  
 
Article 6. Naturalesa  

1. Els serveis generals són estructures universitàries que tenen per finalitat donar compliment a una 
disposició legal o bé facilitar les activitats de formació o atenció del conjunt de la comunitat 
universitària.  

2. Els serveis generals depenen orgànicament, de Gerència i, funcionalment, de l’Equip de Govern.  
 
Article 7. Règim econòmic  

1.  Atès que els serveis generals estan orientats bàsicament a atendre la comunitat universitària, en 
diferents àmbits, la UAB ha d’assegurar el finançament de les activitats que són pròpies de cada servei.  
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2. La possible activitat externa del servei, que es factura com a mínim al cost real, pot permetre la 
generació d’uns ingressos, que s’han de destinar al servei i que poden contribuir al seu finançament. 
Les activitats externes, però, han de ser compatibles amb les seves funcions bàsiques. 

 
3. El pressupost general de la UAB aporta al servei els recursos de personal i financers necessaris per a 

l’activitat que té encomanada.  
4. Atès que un percentatge important de l’activitat està finançada al 100 %, els serveis generals no han 

de tenir acords interns de planificació (AIP), tot i que s’han d’establir objectius operatius o plans 
estratègics i de viabilitat econòmica.  

 
Article 8. Òrgans de govern  

1. Cada servei general té un director, que nomena el rector, a proposta de la Gerència. 
2. El reglament de cada servei ha de preveure els seus òrgans de gestió i seguiment. En tot cas, les grans 

decisions estratègiques del servei (compres d’equipament, ampliacions, orientació, etc.) han de ser 
compatibles amb el Pla director de la Universitat i aprovades prèviament pels òrgans de govern, amb 
participació dels càrrecs unipersonals responsables de la dependència orgànica i funcional.  

 
Article 9. Garantia de la qualitat  

1. Cada servei general té una comissió d’usuaris per avaluar periòdicament les seves activitats i per 
garantir el control de qualitat i el seguiment pel conjunt de la Universitat.  

2. La Comissió d’Usuaris ha d’elaborar anualment un informe sobre el compliment de les prescripcions 
necessàries per a garantir la qualitat del servei i l’ha de presentar a l’òrgan de govern del servei.  

 
CAPÍTOL III. SERVEIS DE SUPORT A LA RECERCA I A LA TRANSFERÈNCIA DEL CONEIXEMENT 
 
SECCIÓ PRIMERA. SERVEIS DE SUPORT A LA RECERCA O SERVEIS CIENTIFICOTÈCNICS 
 
Els serveis cientificotècnics 
 
Article 10. Naturalesa  

1. Els serveis cientificotècnics són estructures universitàries creades per donar suport majoritàriament a la 
recerca interna de la UAB, a través de les quals el pressupost general de la UAB finança les activitats de 
recerca del seu personal. Tenen, doncs, un caràcter instrumental.  

2. Els serveis cientificotècnics poden tenir naturalesa jurídica independent o poden dur a terme la seva 
activitat en col·laboració amb altres institucions.  

3. Els serveis cientificotècnics depenen, orgànicament, de Gerència i, funcionalment, d’un vicerectorat.  
 
Article 11. Règim econòmic  

1. Els serveis cientificotècnics apliquen tres tarifes diferenciades: la tarifa interna, la tarifa externa i la 
tarifa mixta (aplicable als centres i les institucions del campus UABCEI). La UAB només ha de contribuir 
al finançament de les operacions sol·licitades a través de la tarifa interna, és a dir, ha de subvencionar 
la recerca dels grups de la UAB. 

2. La resta de finançament s’ha d’obtenir de la pròpia activitat del servei.  
3. El pressupost general de la UAB aporta al servei la diferència entre la tarifa interna fixada i el cost de 

funcionament de l’activitat. Per tant, aquests serveis tenen, amb la limitació assenyalada, un 
consideració semblant a la dels serveis generals.  

4. Es fixa un procediment per treballar conjuntament amb la direcció del servei, amb l’ajut de l’Àrea 
d’Economia i Finances, per determinar el cost unitari de l’activitat i la resta d’indicadors 
economicofinancers. A partir d’aquesta informació es determina la situació de partida quant a personal, 
equipament i espais, i es fixa el percentatge del cost de cada actuació que se subvenciona; per tant, 
aquests serveis no disposen d’acords interns de planificació (AIP). 

 
Article 12. Òrgans de govern  

1. Cada servei cientificotècnic ha de tenir un director , que nomena el rector amb l’informe previ de la 
Gerència i de les estructures bàsiques implicades.  

2. El reglament de cada servei n’ha de preveure els òrgans de gestió i de seguiment. En tot cas, s’ha de 
preveure que les grans decisions estratègiques del servei (compres d’equipament, ampliacions, 
orientació, etc.) han de ser aprovades amb participació dels òrgans encarregats de la dependència 
orgànica i funcional.  

 
Article 13. Garantia de la qualitat  

1. Cada servei cientificotècnic ha de tenir una comissió d’usuaris per avaluar periòdicament les seves 
activitats i per garantir el control de la qualitat i el seguiment pel conjunt de la Universitat.  

2. La Comissió d’Usuaris ha d’elaborar anualment un informe sobre el compliment de les prescripcions 
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necessàries per a garantir la qualitat del servei, i l’ha de presentar a l’òrgan de govern del servei. 
3. La UAB ha de promoure que els serveis cientificotècnics adoptin normes reconegudes de qualitat (ISO, 

BPL, etc.). 
4. El director ha d’elaborar anualment un informe sobre les activitats dutes a terme i l’ha de presentar al 

vicerector responsable dels serveis cientificotècnics. Aquest informe ha de contenir, com a mínim, el 
resum dels serveis realitzats i les millores en les normes de qualitat adoptades, si escau, i ha de servir 
per decidir la conveniència de la seva continuïtat. 

 
SECCIÓ SEGONA. ELS SERVEIS PER A LA TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT O LABORATORIS DE 
PRESTACIÓ DE SERVEIS 
 
Article 14. Naturalesa 

1. Els laboratoris de prestació de serveis són estructures universitàries, sense personalitat jurídica pròpia, 
que tenen per finalitat fonamental la prestació de serveis a entitats externes, i han de ser autofinançats 
per l’activitat que generen. 

2. Qualsevol investigador de la UAB pot presentar la sol·licitud d’autorització de nom de servei (laboratori 
de prestació de serveis) sempre que disposi del vistiplau del responsable d’una estructura bàsica de la 
UAB (grup de recerca, CER, departament, institut o facultat), de la qual dependrà funcionalment. 

3. La Universitat pot establir uns requisits mínims per reconèixer o mantenir un laboratori de prestació de 
serveis. 

 
Article 15. Règim econòmic 

1. La UAB no aporta cap finançament (ni material ni humà) per al seu funcionament. Excepcionalment, els 
laboratoris de prestació de serveis que la xarxa TECNIO reconegui poden gaudir dels ajuts específics 
similars als dels SGR (per exemple cofinançament d’una plaça de tècnic de suport a la recerca) en tant 
que formen part del grup TECNIO.  

2. Tota la resta de finançament necessari per al funcionament s’ha d’obtenir, per tant, de la pròpia 
activitat del servei ofert. 

3. Els laboratoris de prestació de serveis apliquen tarifes en consonància amb el model econòmic dels 
serveis cientificotècnics de la UAB. 

 
Article 16. Òrgans de govern 

Cada laboratori de prestació de serveis té un responsable, que ha de proposar l’estructura de la qual depèn 
funcionalment i que s’ha de comunicar al vicerector responsable dels serveis cientificotècnics i al vicegerent 
de recerca. 

 
Article 17. Garantia de la qualitat 

1. La UAB ha de promoure que els laboratoris de prestació de serveis adoptin normes reconegudes de 
qualitat (ISO, BPL, etc.). 

2. El responsable ha d’elaborar anualment un informe sobre les activitats dutes a terme i l’ha de presentar 
al vicerector responsable dels laboratoris de prestació de serveis. Aquest informe ha de contenir, com a 
mínim, el resum dels serveis realitzats i les millores en les normes de qualitat adoptades, si escau, i ha 
de servir per decidir la conveniència de la seva continuïtat.  

 
CAPÍTOL IV. SERVEIS DE SUPORT A LA DOCÈNCIA  
 
Article 18. Naturalesa  

1. Els serveis de suport a la docència són estructures universitàries creades per donar suport a la 
docència, bàsicament per possibilitar que els estudiants hi facin pràctiques docents imprescindibles per 
assolir competències previstes a les seves titulacions.  

2. Els serveis de suport a la docència poden ser de facultat o interfacultatius.  
3. Per les característiques de la seva activitat, els serveis de suport a la docència poden ser també 

estructures amb funcions addicionals de prestació de serveis, de suport a la recerca o de transferència 
de coneixement i poden tenir naturalesa jurídica independent o prestar les seves funcions en 
col·laboració amb altres entitats públiques i privades. Malgrat això, el pressupost general de la UAB 
només finança, en la forma acordada amb la facultat, les activitats de docència que s’hi duguin a terme.  

4. Els serveis de suport a la docència depenen, orgànicament, de Gerència i, funcionalment, d’un deganat 
o més d’un, en el cas dels serveis interfacultatius.  

 
Article 19. Règim econòmic  

1. Els serveis de suport a la docència no facturen per la seva activitat principal, que són les pràctiques 
docents, però en alguns casos, per poder desenvolupar aquestes pràctiques, cal un encàrrec extern. Per 
tant, el servei pot generar uns recursos de la prestació de serveis a l’exterior, la transferència de 
coneixement o, puntualment, la recerca. 
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2. Els ingressos per prestació de serveis, transferència de coneixement o recerca que alhora pugui generar 
el servei estan sotmesos al règim general de la UAB pel que fa a cànon i contribueixen a 
l’autofinançament de les activitats dels serveis.  

3. Atesa la seva vinculació amb la facultat o escola ha de ser aquesta la que fixi els objectius del servei, 
per la qual cosa no caldria que tingués AIP. S’hauria de considerar dins l’AIP de la facultat.  

4. Els serveis de suport a la docència haurien d’estar vinculats amb les facultats i el degà o la persona en 
què delegui ha de ser el responsable del servei. La facultat hi ha d’assignar un pressupost com es fa 
amb qualsevol laboratori experimental. El model general de distribució del pressupost de funcionament 
a les estructures bàsiques ha de preveure l’experimentalitat del servei i la quantitat de recursos que s’hi 
dedica del pressupost general. Així, doncs, progressivament, aquests serveis han de passar a ser 
tractats de manera similar als laboratoris integrats ja existents a diverses facultats. 

 
Article 20. Òrgans de govern  

1. Cada servei de suport a la docència ha de tenir un director, que nomena el rector a proposta del degà o 
dels degans, en cas dels serveis interfacultatius.  

2. Entenent els serveis de suport a la docència com a instruments per potenciar la docència de la UAB, les 
línies bàsiques d’actuació del servei, la seva orientació i les seves decisions estratègiques les ha de fixar 
l’equip de govern de la facultat a la qual estigui adscrit. L’equip de govern de la facultat ha d’aprovar 
les grans decisions estratègiques del servei (compres d’equipament, ampliacions, orientació, etc.).  

 
Article 21. Garantia de la qualitat  

1. Cada servei de suport a la docència ha de tenir una comissió d’usuaris per avaluar periòdicament les 
seves activitats i per garantir el control de qualitat i el seguiment pel conjunt de la Universitat.  

2. La Comissió d’Usuaris ha d’elaborar anualment un informe sobre el compliment de les prescripcions 
necessàries per a garantir la qualitat del servei i l’ha de presentar a l’òrgan de govern del servei.  

 
Disposició transitòria  
 
Els laboratoris de prestació de serveis que, en el moment de l’aprovació d’aquest document, tinguin personal 
finançat íntegrament per la UAB han de signar un acord amb la UAB en què s’indiqui el percentatge de 
cofinançament per part de la UAB i les condicions per assolir-lo. Aquest percentatge es determina en funció del 
percentatge de servei intern ofert. Alternativament, han de presentar una proposta de conversió del laboratori 
de prestació de serveis en un servei cientificotècnic de la UAB, la qual ha d’avaluar i aprovar la comissió 
delegada del Consell de Govern responsable dels temes relatius als serveis cientificotècnics. 
 
Disposició derogatòria 
 
Aquesta normativa deroga l’anterior normativa bàsica de serveis de la UAB, aprovada per acord del Consell de 
Govern de 9 de juny de 2008, així com l’acord de la Comissió de Transferència de Coneixement i Projectes 
Estratègics de 17 de desembre de 2009 sobre el procediment de regularització i nova creació de laboratoris de 
prestació de serveis. 
 
Disposició final 
 
Aquesta normativa entra en vigor el dia 1 de gener de 2011. 

 
 

ANNEX 
 

Serveis de la UAB 
a. Serveis Generals: 
 

Servei Assistencial de Salut    

Servei d'Activitat Física    

Servei de Biblioteques    

Servei de Llengües    

Servei de Publicacions    

Servei d'Informàtica    
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B. SERVEIS DE SUPORT A LA RECERCA I LA TRANSFERÈNCIA DEL CONEIXEMENT: 
 

b1. Serveis Científicotècnics (SCT): 
 

Laboratori d'Ambient Controlat (Sala Blanca) 

Laboratori d'Informació Geogràfica i de Teledetecció (LIGIT) 

Servei d'Anàlisi Química 

Servei d'Estadística 

Servei de Cultius d'Anticossos i Citometria (SCAC) 

Servei de Difracció de Raigs X 

Servei de Microscopia 

Servei de Ressonància Magnètica Nuclear 

Servei de Tractament d'Imatges 

Servei de Granges i Camps Experimentals 

Servei Estabulari 

Unitat Tècnica de Protecció Radiològica (UTPR) 

Unitat de Gestió de la Qualitat (UGQ) 
 

b2. Laboratoris de Prestació de Serveis (LPS): 
 

Gabinet Geològic d'Anàlisi Territorial i Ambiental 
Laboratori d'Anàlisi i Fotodocumentació, d'Electroforesis, Autoradiografies i Luminiscència 
Laboratori d'Anàlisis Palinològiques 
Laboratori de Dosimetria Biològica 
Laboratori Veterinari de Diagnosi de Malalties Infeccioses 
Planta Pilot de Fermentació 
Servei d'Anàlisi de Fàrmacs 
Servei d'Anàlisis Arqueològiques. 
Servei d'Anàlisis i Aplicacions Microbiològiques 
Servei d'Aplicacions Educatives 
Servei d'Avaluació Mutagènica 
Servei d'Endocrinologia i de Radioimmunoanàlisi 
Servei d'Ecopatologia de Fauna Salvatge 
Servei d'Hematologia Clínica Veterinària 
Servei d'Higiene, d'Inspecció i de Control dels Aliments 
Servei d'Investigacions Neurobiològiques 
Servei de Bioquímica Clínica Veterinària (SBCV) 
Servei de Consultoria Matemàtica 
Servei de Datació per Triti i Carboni 14 
Servei de Diagnòstic Patològic de Peixos 
Servei de Diagnòstic de Patologia Veterinària 
Servei de Documentació d'Història Local de Catalunya 
Servei de Documentació per a la Investigació Transcultural 
Servei de Proteòmica i de Bioinformàtica 
Servei de Reproducció Equina 
Servei de Seqüenciació i Síntesi d'Àcids Nucleïcs. Genoma 
Servei Veterinari de Genètica Molecular (SVGM) 
Servei de Nutrició i Benestar Animal (SNIBA) 
Servei de Fragilitat Cromosoma 
Serveis i Projectes Estratègics en Psicologia (SiPEP)    
Laboratori de Tecnologies per a la Traducció Audiovisual     
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c. Serveis de Suport a la Docència:  (no n’hi ha cap aprovat encara)  
 
 
SEGON.- Establir la seva entrada en vigor a partir del dia següent de la seva aprovació per part del Consell de 
Govern, i ordenar la seva publicació al Butlletí Oficial de la UAB. 
 
TERCER.- Encarregar la vicerector de Projectes Estratègics i de Planificació l'execució i el seguiment de l'acord 
primer. 
 
QUART.- Comunicar els presents acords al vicegerent d'investigació, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius. 
 
 
Acord 81/2010, de 17 de novembre, pel qual s'acorda: 
 
La UAB disposa, des de l'any 2008, del Pla de llengües de la UAB: una aposta estratègica pel multilingüisme, 
document que va ser aprovat pel Consell de Govern de la UAB per al període 2008-2010. 
 
Durant l'any 2010 -darrer any de vigència del Pla- l'Equip de Govern de la UAB ha iniciat el procés per a 
l'elaboració d'un nou Pla de llengües, per tal de disposar d'un document estratègic sobre la política lingüística 
de la Universitat. Durant l'any s'han realitzat actuacions diverses per tal de consensuar el nou text i per tal de 
renovar, en tot allò que sigui necessari, la planificació universitària en aquest àmbit. Aquestes actuacions 
consten resumides en l'annex 2 d'aquesta proposta. Es compleix d'aquesta manera amb el mandat que en 
aquest sentit va incorporar expressament el Pla director de la UAB 2010-2012 (obj. E3, AE.27). 
 
El document Pla de llengües de la UAB (2011-2015) és fruit de la iniciativa de l'Equip de Govern, una iniciativa 
que s'ha treballat transversalment per part de l'Equip, sota el lideratge de la Secretaria General, i que tingut el 
suport tècnic del Servei de Llengües. El document integra l'experiència i expertesa generada per l'aplicació del 
pla encara vigent. En les grans línies, manté la política en relació amb el català, com a llengua pròpia i oficial, i 
en relació amb el castellà, com a llengua també oficial, i fa una aposta més decidida per l'anglès, com a llengua 
franca que és de la comunitat acadèmica internacional. Per a l'elaboració del nou Pla s'ha seguit, com es va fer 
per al Pla de llengües (2008-2010), un procés de consultes a la comunitat universitària: s'han consultat els 
centres, 9 responsables d'àmbits clau de la UAB, el Consell Assessor del Servei de Llengües i, per a algunes 
qüestions específiques, el col·lectiu d'estudiants. 
 
Una novetat destacada del Pla de llengües de la UAB (2011-2015) és que està explícitament alineat amb el Pla 
director de la UAB, del qual és una actuació. Així mateix, defineix un full de ruta vàlid per a tot el període de 
vigència, però, a diferència del Pla vigent actualment, conté unes actuacions que s'aniran establint per a cada 
any, a fi d'adequar-les a les prioritats i a la disponibilitat de recursos de cada exercici. El document que es 
presenta, doncs, inclou les actuacions per a l'any 2011, però no les que es faran en anys posteriors. S'han 
prioritzat les actuacions que responen més clarament als objectius estratègics de la Universitat, atenent la 
situació pressupostària de la UAB. En la sessió del Consell de Govern del mes de gener es presentarà el 
pressupost del nou Pla de llengües, un cop la UAB hagi aprovat (l'encàrrec que té el VR d'Economia). 
 
A la sessió del Consell de Govern del dia 17 de novembre de 2010 es va exposar com ha estat duta a terme la 
participació en l'elaboració del nou pla, i també es va analitzar el contingut, de forma prèvia a la seva 
aprovació, si escau, en una propera sessió del Consell de Govern al mes de gener. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la secretària general, vista la conformitat 
del Gabinet Jurídic, el Consell de Govern de la UAB ha pres els següents 
 
ACORDS 
 
Primer.- Restar assabentat de les actuacions que s'han dut a terme durant el procés d'elaboració del nou Pla de 
llengües de la UAB i del contingut de la proposta presentada per l'Equip de Govern. 
 
Segon.- Obrir un termini de 15 dies per tal que els membres del Consell de Govern facin arribar les seves 
esmenes i suggeriments respecte la proposta de Pla de llengües de la UAB presentat. 
 
Tercer.- Encarregar la secretària general que reculli les esmenes i suggeriments que es presentin i que elabori 
una nova proposta de Pla de llengües de la UAB, si escau, que es presentarà a aprovació en una propera sessió 
del Consell de Govern. 
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Quart.- Prorrogar el Pla de llengües de la UAB 2008-2010 fins l'aprovació d'un nou pla que el substitueixi. 
 
Acord 82/2010, de 17 de novembre, pel qual s'acorda: 
 
Tal i com ja es va procedir per al 2009, es van presentar, per a coneixement dels membres del Consell de 
Govern, els convenis dels diferents àmbits de la UAB que s'han signat durant el 2010 fins aquesta data. 
 
Així mateix es va informar del treballs desenvolupats quant a l'eina informàtica que es pretén que serveixi com 
a registre únic de convenis de la UAB. També es va informar de les diferents gestions que s'han portat a terme 
respecte de la diversa tipologia de convenis, per tal d'aconseguir preparar una proposta de normativa de 
regulació dels convenis que contingui les línies generals i les especificitats necessàries i que serà presentada en 
una propera sessió del Consell de Govern. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la secretària general, el Consell de Govern 
de la UAB ha pres els següents 
 
ACORDS 
 
Primer.- Donar-se per assabentat dels convenis subscrits a la UAB en el 2010 fins a aquesta data. 
 
Segon.- Elevar al Consell de Govern aquesta informació per tal que exerceixin les seves competències. 
 
Acord 83/2010, de 17 de novembre, pel qual s'acorda: 
 
Al llarg de l'any 2010 les àrees i oficines encarregades de la tramitació dels complements retributius 
autonòmics han desenvolupat els processos establerts pel que fa als complements referents als mèrits de 
recerca, de docència i de gestió. Així mateix, les propostes elaborades atenent els criteris establerts van ser 
analitzades i aprovades per les comissions del Consell de Govern amb competències en aquesta matèria, i van 
ser trameses a AQU Catalunya per a la seva certificació. 
 
Vist el Decret 405/2006, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les retribucions addicionals del personal docent 
i investigador funcionari i contractat de les universitats públiques de Catalunya, que en el seu article 7 estableix 
que un cop certificada l'avaluació per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, ho 
traslladarà al Consell de Govern per tal que pugui formular la proposta d'assignació al Consell Social. 
 
Vistes les certificacions emeses per AQU Catalunya en data 15 d'octubre de 2010. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Personal Acadèmic, el 
Consell de Govern de la UAB ha pres els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Assumir la proposta tramesa per AQU Catalunya de complements retributius autonòmics per al 
professorat funcionari i contractat (trams de docència i de gestió). 
 
SEGON.- Elevar aquest acord al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències. 
 
TERCER.- Encarregar el vicerector de Personal Acadèmic i el vicegerent de l'Àmbit de Recursos Humans 
l'execució i el seguiment dels presents acords. 
 
QUART.- Comunicar el present acord a l'Àrea de Personal Acadèmic, per tal que portin a termes les mesures 
necessàries per a fer-lo efectiu. 
 
 
I.3. Comissions del Consell de Govern 
 
I.3.1. Comissió d’Economia i d’Organització 
 
Acord 11/2010, de 15 de novembre, pel qual s'acorda aprovar les modificacions de crèdit a 31 de desembre 
de 2009, que tot seguit es transcriu: 
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Acord 12/2010, de 15 de novembre, pel qual s'acorda aprovar la proposta de tancament de l’exercici 2009, 
que tot seguit es transcriu: 
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Acord 13/2010, de 15 de novembre, pel qual s'acorda donar-se per assabentats del document línies 
generals del pressupost 2011 i obrir un termini d’una setmana, que finalitzarà el proper dilluns dia 22 de 
novembre per tal que els membres presentin les al·legacions que considerin pertinents.  
 
Acord 14/2010, de 15 de novembre, pel qual s'acorda aprovar la proposta de dotació d’equipaments de 
laboratoris pels centres 2010, que tot seguit es transcriu: 
 
 

Proposta de dotació per a l'adquisició i renovació d'equipament de laboratoris  
i altres espais docents especialitzats 
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Acord 15/2010, de 30 de novembre, pel qual s'acorda aprovar la resolució de la convocatòria 03/2010 per a 
la compra d’equips de protecció (EPI) per a l’any 2010, que tot seguit es transcriu: 
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I.3.2. Comissió d’Estudis de Grau 
 
Acord 95/ 2010, de 16 de novembre, pel qual es dóna suport a la creació d’uns estudis d’infermeria del Parc 
Taulí dins l’actual model de ciències de la salut de la UAB, i proposa a l’equip de govern, retirar la proposta de 
creació d’aquesta escola per tal d’integrar-la dins del nou model de ciències de la salut de la Facultat de 
Medicina i la UAB.   
 
Acord 96/ 2010, de 16 de novembre, pel qual, per delegació del Consell de Govern, s’aproven les taules 
d’adaptació dels estudis actuals als nous graus, que tot seguit es transcriu: 
 

Modificacions de Taules d’Adaptació 
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Taula 2: Assignatures de la Diplomatura de Fisioteràpia no incloses a la taula d’adaptacions. 
 
A més de les adaptacions considerades a la taula anterior, es decidirà individualment el possible reconeixement 
de les assignatures següents, considerant les competències adquirides per l’estudiant. 
 
 

Diplomatura de Fisioteràpia (BOE 201/1999 de 23/08/1999) 

Codi Assignatura Crèdits Tipologia Cicle 

26681 Infermeria 4,5 TR 1 

26715 
Actuació en situacions d’emergència 
extrahospitalària 

4,5 OT 1 

26705 Anglès I 4,5 OT 1 

26706 Anglès II 4,5 OT 1 

26722 Biomecànica aplicada 6,0 OT 1 

26728 Diagnòstic per la imatge 4,5 OT 1 

26713 Documentació en fisioteràpia 4,5 OT 1 

26724 Història de la fisioteràpia 4,5 OT 1 

26709 Educació física 4,5 OT 1 

26708 Informàtica 4,5 OT 1 

26721 Fisioteràpia de l’esport 4,5 OT 1 

26727 Podologia 4,5 OT 1 

26718 Qualitat assistencial 4,5 OT 1 

26714 Tècniques de comunicació 4,5 OT 1 

26717 Tècniques de restitució física 4,5 OT 1 

26726 Geriatria 4,5 OT 1 

26711 Tècniques de relaxació 4,5 OT 1 
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Taula 3: Assignatures del Grau de Fisioteràpia no incloses a la taula d’adaptacions. 
 

Grau de Fisioteràpia 

Codi Assignatura Crèdits Tipologia Curs 

200537 Física aplicada 6 FB 1 

200568 Practicum V 6 OB 4 

200569 Practicum VI 6 OB 4 

200556 Alimentació i nutrició aplicades 6 OT 3 

200581 Aprofundiment en ergonomia 6 OT 4 

200571 Biomecànica, cinesiologia i fisiopatologia 
del tòrax 

4 OT 4 

200572 Cadenes musculars 6 OT 4 

200574 
Fisiopatologia de les lesions en l’esport, 
fisiologia de l’esforç i teoria de 
l’entrenament 

5 OT 4 

200575 Fisiopatologia neurològica 4 OT 4 

200557 Fisioteràpia del sòl pèlvic 6 OT 3 

200558 Fisioteràpia en medicina estètica 6 OT 3 

200559 Fisioteràpia en psiquiatria 6 OT 3 

200576 Fisioteràpia pràctica on-line 6 OT 4 

200579 Neurodinàmica 6 OT 4 

200584 Teràpia manual osteopàtica 6 OT 4 

200586 Tractament fisioterapèutic en neurologia 10 OT 4 

200587 Tractament fisioterapèutic en pediatria 10 OT 4 

200585 Tractament fisioterapèutic del tòrax 10 OT 4 

200588 Tractament i prevenció de les lesions en 
l’esport 

10 OT 4 

200589 Valoració de la funció cardio-respiratòria i 
diagnòstic de fisioteràpia 

4 OT 4 

200590 Valoració de les lesions en l’esport i 
diagnòstic de fisioteràpia 

3 OT 4 

200591 Valoració neurològica i diagnòstic de 
fisioterapia 

4 OT 4 

200592 Valoració pediàtrica i diagnòstic de 
fisioteràpia 

4 OT 4 

 
Totes aquelles circumstàncies derivades del procediment d’adaptació que no puguin ser resoltes amb la taula 
d’adaptacions, seran resoltes per l’equip docent  designat pel deganat/direcció del centre per aquesta finalitat. 
 
 
(*) Tipologies d’assignatures: TR – Troncal OB – Obligatòria OT – Optativa FB – Formació bàsica CF – 
Complements de formació 
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Taula 2: Assignatures de la Diplomatura en Infermeria no incloses a la taula d’adaptacions.  
 
A més de les adaptacions considerades a la taula anterior, es decidirà individualment el possible reconeixement 
de les assignatures següents, considerant les competències adquirides per l’estudiant. 
 

Diplomatura en Infermeria (3/11/2000) 

Codi Assignatura Crèdits Tipologia Cicle 

27335 
Actuació en situació d’emergència 
extrahospitalària 

4,5 OT 1 

27337 
Atenció d’infermeria a les persones amb 
addiccions i toxicomanies 

4,5 OT 1 

27338 Atenció d’infermeria en readaptació 4,5 OT 1 

27339 Bioètica 4,5 OT 1 

27340 Biologia humana 4,5 OT 1 

27341 Elaboració de projectes 4,5 OT 1 

27343 Idioma 6 OT 1 

27344 Informàtica 6 OT 1 

27345 Intervenció en grups 4,5 OT 1 

27346 
Prevenció i control de la infecció 
hospitalària 

4,5 OT 1 

27347 Sexualitat humana 4,5 OT 1 

27349 Teories i models d’infermeria 4,5 OT 1 

27350 Teràpies complementàries en infermeria 4,5 OT 1 

27351 Treball pràctic 6 OT 1 
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Taula 3: Assignatures del Grau en Infermeria no incloses a la taula d’adaptacions. Taula amb 
esmenes 
 

En cap cas es podrà adaptar l’assignatura Treball de fi de grau, que s’haurà de cursar obligatòriament. 
Grau en Infermeria 

Codi Assignatura Crèdits Tipologia Curs 

200622 Practicum especialitzat III 9 OB 4 

200623 Practicum especialitzat IV 12 OB 4 

200624 Treball de fi de grau 9 OB 4 

200625 
Cures d’infermeria i gestió de la diversitat 
cultural 

6 OT 4 

200626 Infermeria transcultural 6 OT 4 

200627 
Fonaments de les TIC en l’àmbit de la 
salut 

6 OT 4 

200628 Gènere i saltut 6 OT 4 

200629 Gestió del coneixement en salut 6 OT 4 

200630 Immigració i salut 6 OT 4 

200631 La salut en el context actual 6 OT 4 

200632 
Les TIC en la gestió de la informació 
sanitària 

6 OT 4 

200633 
Processos d’innovació i gestió de la 
qualitat en infermeria 

6 OT 4 

20634 
Tecnologies de la informació en la pràctica 
clínica infermera 

6 OT 4 

 
Totes aquelles circumstàncies derivades del procediment d’adaptació que no puguin ser resoltes amb la taula d’adaptacions, seran resoltes per 
l’equip docent  designat pel deganat/direcció del centre per aquesta finalitat. 
 
(*) Tipologies d’assignatures: TR – Troncal OB – Obligatòria OT – Optativa 

FB – Formació bàsica CF – Complements de formació 
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Taula 2: Assignatures de la Diplomatura en Infermeria no incloses a la taula d’adaptacions. Taula 
adaptada curs acadèmic 2010/2011 
 

A més de les adaptacions considerades a la taula anterior, es decidirà individualment el possible reconeixement 
de les assignatures següents, considerant les competències adquirides per l’estudiant. 
 

Diplomatura en Infermeria (3/11/2000) 

Codi Assignatura 
Crèdit

s 
Tipolog

ia 
Cicle 

27316 Infermeria comunitària I 11 TR 1 

27326 Relació d’ajut en infermeria 4,5 OB 1  

27335 Actuació en situació d’emergència extrahospitalària 4,5 OT 1 

27337 
Atenció d’infermeria a les persones amb addiccions i 
toxicomanies 

4,5 OT 1 

27338 Atenció d’infermeria en readaptació 4,5 OT 1 

27339 Bioètica 4,5 OT 1 

27340 Biologia humana 4,5 OT 1 

27341 Elaboració de projectes 4,5 OT 1 

27343 Idioma 6 OT 1 

27344 Informàtica 6 OT 1 

27345 Intervenció en grups 4,5 OT 1 

27346 Prevenció i control de la infecció hospitalària 4,5 OT 1 

27347 Sexualitat humana 4,5 OT 1 

27349 Teories i models d’infermeria 4,5 OT 1 

27350 Teràpies complementàries en infermeria 4,5 OT 1 

27351 Treball pràctic 6 OT 1 
 

Taula 3: Assignatures del Grau en Infermeria no incloses a la taula d’adaptacions. Taula adaptada 
curs acadèmic 2010/2011 
 

En cap cas es podrà adaptar l’assignatura Treball de fi de grau, que s’haurà de cursar obligatòriament. 
 

Grau en Infermeria 

Codi Assignatura 
Crèdit

s 
Tipolog

ia 
Curs 

200607 Comunicació terapèutica 6 FB 2 

200623 Practicum especialitzat IV 12 OB 4 

200624 Treball de fi de grau 9 OB 4 

200625 Cures d’infermeria i gestió de la diversitat cultural 6 OT 4 

200626 Infermeria transcultural 6 OT 4 

200627 Fonaments de les TIC en l’àmbit de la salut 6 OT 4 

200628 Gènere i saltut 6 OT 4 

200629 Gestió del coneixement en salut 6 OT 4 

200630 Immigració i salut 6 OT 4 

200631 La salut en el context actual 6 OT 4 

200632 Les TIC en la gestió de la informació sanitària 6 OT 4 

200633 
Processos d’innovació i gestió de la qualitat en 
infermeria 

6 OT 4 

20634 
Tecnologies de la informació en la pràctica clínica 
infermera 

6 OT 4 



BOUAB Núm. 79            Novembre del 2010 

 
 

_____________________________________________________ 71

Totes aquelles circumstàncies derivades del procediment d’adaptació que no puguin ser resoltes amb la taula d’adaptacions, 
seran resoltes per l’equip docent  designat pel deganat/direcció del centre per aquesta finalitat. 
 
(*) Tipologies d’assignatures: TR – Troncal OB – Obligatòria OT – Optativa B – Formació bàsica F – Complements de 
formació 
 
Acord 97/ 2010, de 16 de novembre, pel qual, per delegació del Consell de Govern, s’aprova la modificació 
de les memòries dels títols de Graduat/Graduada en Infermeria de l’Escola Universitària d’Infermeria de Sant 
Pau, de Graduat/Graduada en Relacions Laborals, i de Graduat/Graduada en Criminologia.  
 
Acord 98/ 2010, de 16 de novembre, pel qual s’aprova la modificació del reconeixement de Cicles 
Formatius de Grau Superior (CFGS) per crèdits dels estudis de Grau en Educació Infantil de la FUB. 
 
Acord 99/ 2010, de 16 de novembre, pel qual s’aprova l’activitat proposada per al reconeixement de crèdits 
de lliure elecció, que tot seguit s’indica:  
 

 
Acord 100/ 2010, de 16 de novembre, pel qual es dóna el seu vistiplau a la proposta de tribunals de premis 
extraordinaris de les titulacions de la Facultat de Dret. 
 
I.4.4. Comissió d’Estudis de Postgrau 
 
Acord 82/ 2010, de 30 de novembre, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern, les memòries 
del Màster Universitari en Història de Catalunya, i del Màster Universitari en Investigació Traslacional en 
Fisioteràpia. 
 
Acord 83/ 2010, de 30 de novembre, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern, la modificació 
del pla d’estudis dels màsters universitaris següents: 
 

- International Master in Economic Analysis 
- Màster de Recerca en Psicologia Clínica  
- Màster de Formació de Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional 

i Ensenyament d’Idiomes  
- Màster de Llengua i Civilització de l’Antic Egipte 
- Màster interuniversitari de Biblioteca Escolar i Promoció de la Lectura 

 
Acord 84/ 2010, de 30 de novembre, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern, les propostes 
de creació de “Màster Universitari en Ciència Política”, i “Màster Interuniversitari en Investigació en Salut 
Mental”. 
 
Acord 85/ 2010, de 30 de novembre, pel qual s’ informa favorablement la creació dels nous títols de màster 
i diplomes de postgrau propis següents, i s’eleva al Consell de Govern per la seva aprovació: 
 

- Diploma de Postgrau en Gestió pública del desenvolupament local, l’emprenedoria i l’ocupació 
als ens locals 
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- Diploma de Postgrau en Especialista universitari en gestió de personal al servei de les entitats 
locals 

- Diploma de Postgrau en Cooperació en salut i geografia mèdica 
 
Acord 86/ 2010, de 30 de novembre, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern, els plans 
d’estudis de màster i diplomes de postgrau propis de nova creació i de renovació adaptats a l’EEES següents: 

- Màster en La teoria i la pràctica de la prosocialitat i les aplicacions de la logoteràpia 
- Diploma de Postgrau en Gestió pública del desenvolupament local, l’emprenedoria i l’ocupació 

als ens locals 
- Diploma de Postgrau en Especialista universitari en gestió de personal al servei de les entitats 

locals 
- Diploma de Postgrau en Cooperació en salut i geografia mèdica 
- Diploma de Postgrau en Immigració, interculturalitat i salut 

 
Acord 87/ 2010, de 30 de novembre, pel qual es dóna el vistiplau als nous cursos d’especialització. 
 
Acord 88/ 2010, de 30 de novembre, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern, la modificació 
del contingut dels estudis de doctorat en “Ciència de materials. 
 
Acord 89/ 2010, de 30 de novembre, pel qual s’informa favorablement la creació del nou estudi de doctorat 
interuniversitari “Arqueologia Clàssica”, i s’eleva al Consell de Govern per a la seva aprovació. 
 
Acord 90/ 2010, de 30 de novembre, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern, el contingut 
dels estudis de doctorat interuniversitaris “Aqueologia Clàssica”. 
 
Acord 91/ 2010, de 30 de novembre, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern, el contingut 
del nou pre-estudis de doctorat en “Criminologia.  
 
Acord 92/ 2010, de 30 de novembre, pel qual s’autoritza la presentació de 10 tesis doctorals corresponents 
al Programa conjunt de doctorat en Ciències Jurídiques, entre la UAB, la Universidad de El Salvador i la 
Universidad “Dr. José Matías Delgado”, a El Salvador (El Salvador), entre els dies 31 de gener i 4 de febrer de 
2011. 
 
 
I.3.4. Comissió d’Investigació 
 
Acord 36/2010, de 8 de novembre, pel qual s'acorda aprovar el llistat definitiu de la priorització de les 
sol·licituds d’ajuts destinats a universitats i centres per a la contractació de personal investigador novell per a 
l’any 2011(FI-DGR), que tot seguit es transcriu: 
 

Convocatòria de beques predoctorals FI-DGR per a l'any 2011 
 

IDENTIFICADOR DEPARTAMENT 

AG067791 Departament de Filosofia 

MT067446 Departament de Filologia Espanyola 

EC067816 Departament de Filologia Catalana 

VM067965 Departament de Ciència Animal i dels Aliments 

IC067405 Departament de Matemàtiques 

DD068638 Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia 

MF067341 Departament de Didàctica de la Llengua, de la Literatura i les Ciències Socials 

CF068197 Departament de Filosofia 

AV067821 Departament de Geografia 

LJ067595 Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana 

PF068058 Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia 

MS067445 Departament d'Economia de l'Empresa 

AO068283 Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) 

AT068654 Departament de Medicina i Cirurgia Animals 
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IDENTIFICADOR DEPARTAMENT 

XM067247 Departament d'Història Moderna i Contemporània 

TX068234 Departament de Filologia Espanyola 

AS068005 Departament de Geografia 

AB067620 Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) 

SA067959 Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes 

SS067966 Departament de Filologia Catalana 

RT067520 Departament d'Economia de l'Empresa 

RI067675 Departament de Filologia Espanyola 

VV068274 Departament d'Enginyeria Electrònica 

JR067615 Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia 

SM067563 Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular 

SF067970 Departament de Geografia 

JC067685 Departament d'Història Moderna i Contemporània 

MM067671 Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia 

IG067394 Departament de Física 

AA067929 Departament de Genètica i de Microbiologia 

AB067187 Departament de Filologia Catalana 

GC067218 Departament de Prehistòria 

MH067825 Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) 

ÒM068081 Centre d'Estudis d'Història de les Ciències 

AM068067 Institut Interuniversitari d'Estudis del Pròxim Orient Antic 

VT067458 Departament de Filologia Catalana 

IS067603 Departament de Filologia Catalana 

JS067186 Departament de Prehistòria 

AM068169 Departament de Ciència Política i Dret Públic 

ER068048 Departament de Geografia 

TP067975 Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia 

SG068378 Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat II 

ET067977 Departament de Geografia 

JF067200 Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació 

VF068133 Departament de Ciència Animal i dels Aliments 

AL067805 Departament de Sociologia 

LR068616 Departament d'Economia de l'Empresa 

RB067788 Departament de Psiquiatria i Medicina Legal 

MN068152 Departament de Química 

BM068648 Departament d'Antropologia Social i Cultural 

IG067350 Departament d'Art i de Musicologia 

RM068254 Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes 

NA068337 Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat II 

CF067476 Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) 

CT068161 Departament de Ciència Animal i dels Aliments 

ES068000 Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia 

VA067840 Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) 

AS068033 Departament de Filologia Espanyola 
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IDENTIFICADOR DEPARTAMENT 

AG067448 Departament de Psicologia Clínica i de la Salut 

DG067663 Departament de Física 

AF067413 Departament de Filosofia 

NF068174 Departament de Medicina i Cirurgia Animals 

CL067836 Departament de Filologia Espanyola 

RP068379 Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular 

ET068357 Departament de Sanitat i d'Anatomia Animals 

JA068401 Departament de Genètica i de Microbiologia 

ER068685 Departament d'Enginyeria Química 

LC067858 Departament de Traducció i d'Interpretació 

NR067961 Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular 

NG067664 Departament de Ciència Política i Dret Públic 

AS067199 Departament de Psiquiatria i Medicina Legal 

DR067813 Departament de Filosofia 

OR067533 Departament d'Economia Aplicada 

NF067725 Departament de Traducció i d'Interpretació 

LT067606 Departament de Prehistòria 

NP067731 Departament de Filosofia 

EB067323 Departament de Geografia 

MC068012 Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius 

MS068106 Departament de Sociologia 

MM067581 Departament de Traducció i d'Interpretació 

MC067785 Departament de Prehistòria 

JC067876 Departament d'Economia de l'Empresa 

XF068658 Departament de Medicina i Cirurgia Animals 

ER068050 Departament de Filosofia 

JC068656 Departament de Medicina i Cirurgia Animals 

JC068656 Departament de Medicina i Cirurgia Animals 

ET067809 Departament de Sociologia 

ET067809 Departament de Sociologia 

TS067299 Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia 

TS067299 Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia 

SP067714 Departament de Física 

SP067714 Departament de Física 

LJ068341 Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions 

LJ068341 Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions 

GM067786 Departament de Traducció i d'Interpretació 

AA067790 Departament de Química 

KS068367 Departament d'Enginyeria Química 

EA068726 Departament d'Art i de Musicologia 

AG068021 Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball 

SA068363 Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) 

SZ067654 Departament d'Economia de l'Empresa 

FJ067409 Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia 
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IDENTIFICADOR DEPARTAMENT 

AB067913 Departament de Filosofia 

MR068348 Departament de Química 

MA068232 Departament de Prehistòria 

TA068125 Departament de Genètica i de Microbiologia 

EF067943 Departament d'Economia de l'Empresa 

EF067115 Departament d'Economia i d'Història Econòmica 

HS068331 Departament de Matemàtiques 

LC067564 Vicegerència de Recerca 

BS067580 Departament d'Antropologia Social i Cultural 

RS067874 Departament de Ciència Política i Dret Públic 

FA067534 Departament d'Art i de Musicologia 

JR067899 Departament de Farmacologia, Terapèutica i Toxicologia 

PM067854 Departament d'Història Moderna i Contemporània 

MP068606 Institut de Govern i Polítiques Públiques 

RÁ068265 Departament de Psicologia Social 

DM068214 Departament de Filosofia 

DB068247 Departament de Pedagogia Aplicada 

RM067706 Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal 
 

Acord 37/2010, de 8 de novembre, pel qual s'acorda informar favorablement del text de la Normativa 
bàsica de serveis de la UAB. 
 
 
I.3.5. Comissió de Personal Acadèmic 
 
Acord 42/ 2010, de 26 de novembre, pel qual s’aprova la resolució del Programa de Promoció a Càtedres 
d’Universitat 2010 de la Universitat Autònoma de Barcelona, en base a la distribució de 39 places de campus i 4 
places vinculades a Hospitals. 
 
Acord 43/ 2010, de 26 de novembre, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern, la 
convocatòria de concursos de Personal Acadèmic Permanent. 
 
Acord 44/ 2010, de 26 de novembre, pel qual s’aprova el nomenament dels membres de les Comissions de 
la convocatòria de places de personal acadèmic permanent. 
 
 
I.3.6. Comissió de Política Lingüística 
 
Acord 4/ 2010, de 5 de novembre, pel qual: 
 
Primer.- Restar assabentada de les actuacions que s’han dut a terme durant el procés d’elaboració del nou Pla 
de Llengües. 
 
Segon.- Informar favorablement el document Pla de llengües de la UAB (2011-2015). 
 
Tercer.- Elevar al Consell de Govern aquests acords, per a la seva aprovació, si s’escau en una propera sessió.  
 
Quart.- En cas que no s’aprovi el Pla de Llengües 2011-2015 a la propera sessió de Consell de Govern, proposar 
que es prorrogui la vigència de l’actual fins a l’aprovació del nou Pla. 
 
Acord 5/ 2010, de 5 de novembre, pel qual: 
 
Primer.- Incrementar la partida destinada a l’ajut a la correcció de tesis doctorals per al 2010, en anglès i en 
català, aprovada per aquesta Comissió el 22 de gener de 2010 amb 8.000 €, provinents de l’aportació del 
vicerectorat de Política Acadèmica.  
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Segon.- Si es produís un romanent en aquesta convocatòria del 2010, es retornaria a la partida esmentada (o 
la part d’aquesta que correspongui) al vicerectorat de Política Acadèmica.  
 
 
I.4. Junta Electoral General 
 
Resolució de Junta Electoral General, de 5 de novembre de 2010, per la qual es publica la proclamació 
provisional de les candidatures per a les eleccions de representants d’estudiants al Claustre de la UAB del dia 
24 de novembre de 2010. 
 
Resolució de Junta Electoral General, d’11 de novembre de 2010, per la qual es resolen les reclamacions 
fetes a la proclamació provisional de les candidatures per a les eleccions de representants d’estudiants al 
Claustre de la UAB del dia 24 de novembre de 2010. 
 
Resolució de Junta Electoral General, d’11 de novembre de 2010, per la qual es publica la proclamació 
definitiva de les candidatures per a les eleccions de representants d’estudiants al Claustre de la UAB del dia 24 
de novembre de 2010. 
 
Resolució de Junta Electoral General, de 24 de novembre de 2010, per la qual es publica la proclamació 
provisional dels resultats de eleccions de representants d’estudiants al Claustre de la UAB del dia 24 de 
novembre de 2010. 
 
Resolució de Junta Electoral General, de 30 de novembre de 2010, per la qual es resolen les 
reclamacions fetes a la proclamació provisional dels resultats de les eleccions de representants d’estudiants al 
Claustre de la UAB del dia 24 de novembre de 2010. 
 
Resolució de Junta Electoral General, de 30 de novembre de 2010, per la qual es publica la proclamació 
dels resultats definitius de eleccions de representants d’estudiants al Claustre de la UAB del dia 24 de novembre 
de 2010, que tot seguit es transcriuen: 
 

Resultats definitius de eleccions de representants d’estudiants  
al Claustre de la UAB del dia 24 de novembre de 2010 
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Escola d’Enginyeria 
 
Nombre de representants:  6 
 

Candidats elegits (per ordre de vots) Candidatura 
Vots 

1 
Giuseppe Moretti Casanova Assemblea d'estudiants 

107 

2 
Manuel Portero Leiva Assemblea d'estudiants 

102 

3 
Josep Maria Guàrdia Ardiaca Assemblea d'estudiants 

101 

4 
Andreu González Llinars Assemblea d'estudiants 

95 

5 
Gerard Sánchez Gil Assemblea d'estudiants 

92 

6 
Carles Aniento Ponsarnau Estudiants UAB 

84* 

 

Resta de candidats (per ordre de vots) Candidatura 
Vots 

7 
Ruben Pablos Herrero Estudiants UAB 

84* 

8 
Encarna Pau García Estudiants UAB 

84* 

9 
Lucas Pelegrin Caparrós Estudiants UAB 

75 

10 
Abel Rodríguez Villarejo Estudiants UAB 

75 

11 
Jesús Bermúdez García Estudiants UAB 

71 

12 
Marc Giménez Gallardo ÈPICA, Units sumem 

56 

13 
Roger Pou Puig ÈPICA, Units sumem 

56 

14 
Carles Safont Rodrigo ÈPICA, Units sumem 

51 

15 
Eric Gonzalez Holguin ÈPICA, Units sumem 

44 

16 
Ferran Miquel Salles ÈPICA, Units sumem 

43 

17 
Juanjo Montero Valle ÈPICA, Units sumem 

42 

 
*D’acord amb l’article 50.1 del Reglament Electoral, la Junta Electoral General va realitzar el sorteig 
corresponent per a proclamar el candidat electe entre els empatats a vots. 
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Escola de Postgrau 
 

Nombre de representants:  11 
 

Candidats elegits (per ordre de vots) Candidatura 
Vots 

1 
Jordi Vila i Planes Assemblea de Tercer Cicle 

66 

2 
Gael Sentís Herrera Assemblea de Tercer Cicle 

64 

3 
Laia Batalla Carrera Assemblea de Tercer Cicle 

63 

4 
Elisa Berganzo González Assemblea de Tercer Cicle 

63 

5 
Martí Cuquet Palau Assemblea de Tercer Cicle 

63 

6 
Florencia del Castillo Bernal Assemblea de Tercer Cicle 

63 

7 
Vanesa Papiol Nieves Assemblea de Tercer Cicle 

63 

8 
Maribel Velasco García Assemblea de Tercer Cicle 

63 

9 
Marta Marin Argany Assemblea de Tercer Cicle 

62 

10 
Ricard Menchon Enrich Assemblea de Tercer Cicle 

62 

11 
Gemma Pagès Pi Assemblea de Tercer Cicle 

62 

 

Resta de candidats (per ordre de vots) Candidatura 
Vots 

12 
Marc Nadal Ferret ÈPICA, Units sumem 

4 

13 
Zeus Abdellah Fernández ÈPICA, Units sumem 

2 

14 
Joan Alginet Aliau ÈPICA, Units sumem 

1 

15 
Albert del Amor Parramón ÈPICA, Units sumem 

1 

16 
Eloy Dominguez Serés ÈPICA, Units sumem 

1 

17 
Pol Gibert Horcas ÈPICA, Units sumem 

1 

18 
Alberto Lacasta Huellin ÈPICA, Units sumem 

1 

19 
Cristian Sánchez Mínguez ÈPICA, Units sumem 

1 
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Facultat de Biociències 
 
Nombre de representants:  6 
 

Candidats elegits (per ordre de vots) Candidatura 
Vots 

1 
Jordi Riera i Alsina ÈPICA, Units sumem 

141 

2 
Anna Vila Ferrandez ÈPICA, Units sumem 

129 

3 
Mireia Ibañez Serrano ÈPICA, Units sumem 

127 

4 
Marta Olive Pueyo ÈPICA, Units sumem 

127 

5 
Nilo Ortiz De Zugasti Carrón INDIVIDUAL 

127 

6 
Rubén López Zúñiga ÈPICA, Units sumem 

124 

 

Candidats suplents (per ordre de vots) Candidatura 
Vots 

7 
Alexandra Moreno Pardo ÈPICA, Units sumem 

123 

8 
Kevin Valle Lozano INDIVIDUAL 

107 

9 
Lluc Presmanes Justo INDIVIDUAL 

101 

10 
David Montpeyó Garcia-Moreno INDIVIDUAL 

94 

11 
Àlex Mas Sandoval 

Assemblea de Ciències i Biociències - 
CAF 

82 

12 
Marçal Ventura Tejerina 

Assemblea de Ciències i Biociències - 
CAF 

80 

13 
Lluís Conca Micó 

Assemblea de Ciències i Biociències - 
CAF 

76 

14 
Alba Estévez Madrigal 

Assemblea de Ciències i Biociències - 
CAF 

73 

15 
Jordi Almiñana Domènech 

Assemblea de Ciències i Biociències - 
CAF 

67 

16 
Diego Mendoza Irigoyen 

Assemblea de Ciències i Biociències - 
CAF 

64 
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Facultat de Ciències 
 
Nombre de representants:  6 
 

Candidats elegits (per ordre de vots) Candidatura 
Vots 

1 
Martí Burriel Carranza 

Assemblea de Ciències i Biociències 
- CAF 

106 

2 
David Canal de Vilar 

Assemblea de Ciències i Biociències 
- CAF 

105 

3 
Pablo Agustín García 

Assemblea de Ciències i Biociències 
- CAF 

102 

4 
Katia Ghannadzadeh Samper ÈPICA, Units sumem 

101 

5 
Eloi Pareja Seca 

Assemblea de Ciències i Biociències 
- CAF 

99 

6 
Lara Dominguez Ruiz ÈPICA, Units sumem 

95 

 

Resta de candidats (per ordre de vots) Candidatura 
Vots 

7 
Alicia Fabra Aviles ÈPICA, Units sumem 

94 

8 
Jordi Delgado Granados 

Assemblea de Ciències i Biociències - 
CAF 

93 

9 
Isidoro Aranda Castro ÈPICA, Units sumem 

92 

10 
Albert Roger Herreros ÈPICA, Units sumem 

88 

11 
Jessica Medina Muñoz ÈPICA, Units sumem 

86 

12 
Linus Manubens i Gil INDIVIDUAL 

44 
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Facultat de Ciències de la Comunicació 
 
Nombre de representants:  6 
 

Candidats elegits (per ordre de vots) Candidatura 
Vots 

1 
Sara Lema Bouza ÈPICA; Units sumem 

191 

2 
Gemma Domínguez i Garcia ÈPICA; Units sumem 

176 

3 
Adrià Roca Lobo ÈPICA; Units sumem 

163 

4 
Sílvia Zambrana Pérez ÈPICA; Units sumem 

160 

5 
Rubén Mato Rodríguez ÈPICA; Units sumem 

159 

6 
Eunice Font Vidal ÈPICA; Units sumem 

152 

 

Resta de candidats (per ordre de vots) Candidatura 
Vots 

7 
Guillem Cabra Cortés Assemblea de Comunicació - CAF 

128 

8 
Georgina Arnau Roig Assemblea de Comunicació - CAF 

127 

9 
Ignacio Perez Abad Assemblea de Comunicació - CAF 

114 

10 
Marc Miras Cabrera Assemblea de Comunicació - CAF 

113 

11 
Silvia Abadia Lapeña Assemblea de Comunicació - CAF 

106 

12 
Anna Solana Tomàs Assemblea de Comunicació - CAF 

104 
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Facultat de Ciències de l’Educació 
 
Nombre de representants:  7 
 

Candidats elegits (per ordre de vots) Candidatura 
Vots 

1 
Albert Rivas Grau CEG - Assemblea Educació 

99 

2 
Roser Mur Valls CEG - Assemblea Educació 

98 

3 
Amat Molero Borràs CEG - Assemblea Educació 

96 

4 
Hug Tuyet Plans CEG - Assemblea Educació 

96 

5 
Maria Soler Rodríguez CEG - Assemblea Educació 

95 

6 
Sara Moya Martín CEG - Assemblea Educació 

92 

7 
Marta Moya Casanovas CEG - Assemblea Educació 

86 

 

Resta de candidats (per ordre de vots) Candidatura 
Vots 

8 
Joan Fernàndez Comas ÈPICA, Units sumem 

49 

9 
Judith Centelles Vives ÈPICA, Units sumem 

33 

10 
Alex Moreno Sánchez ÈPICA, Units sumem 

30 

11 
Carlos Hernández Sánchez ÈPICA, Units sumem 

29 

12 
Clara Aguilar Jiménez ÈPICA, Units sumem 

28 

13 
Andrea Mora Duró CEG - Assemblea Educació 

26 

14 
Anna Rovira Serra CEG - Assemblea Educació 

15 

15 
Mònica Padró Buixeda CEG - Assemblea Educació 

13 
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Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia 
 
Nombre de representants:  4 
 

Candidats elegits (per ordre de vots) Candidatura 
Vots 

1 
Francesc Xavier (Xisco) Vila Rabadan ÈPICA, Units sumem 

137 

2 
Andreu Criquet Giralt ÈPICA, Units sumem 

127 

3 
Albert Pérez Garro ÈPICA, Units sumem 

124 

4 
Andreu Espínola Seral ÈPICA, Units sumem 

123 

 

Resta de candidats (per ordre de vots) Candidatura 
Vots 

5 
Marc Navarro Vilaró 

Assemblea de Ciències Polítiques i 
Sociologia - CAF 

113 

6 
Marc Garcés Casas 

Assemblea de Ciències Polítiques i 
Sociologia - CAF 

109 

7 
Guillem Gich Cortada 

Assemblea de Ciències Polítiques i 
Sociologia - CAF 

109 

8 
Andres Arnal Martinez 

Assemblea de Ciències Polítiques i 
Sociologia - CAF 

95 

9 
Herve Ogou Ani INDIVIDUAL 

77 

10 
Mario Bernús Monné INDIVIDUAL 

25 

11 
Diego Badell Sánchez INDIVIDUAL 

21 
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Facultat de Dret 
 
Nombre de representants:  6 
 

Candidats elegits (per ordre de vots) Candidatura 
Vots 

1 
Laura Castillo Herrerías Estudiants UAB 

132 

2 
Sergi Fernández Cruz Estudiants UAB 

131 

3 
Carlos Pérez Padilla Estudiants UAB 

125 

4 
Jordi Olivé Currius Estudiants UAB 

119 

5 
Èric Berga Gilabert Estudiants UAB 

119 

6 
Raül Clavell Estrada Estudiants UAB 

114 

 

Resta de candidats (per ordre de vots) Candidatura 
Vots 

7 
Lídia Molano Mañas Assemblea de la Facultat de Dret - CAF 

59 

8 
Ismael Cuello López Assemblea de la Facultat de Dret - CAF 

56 

9 
Arnau Galera Casas Estudiants Catalunya (E-CAT) 

52 

10 
Víctor Puig i Sebastian Estudiants Catalunya (E-CAT) 

51 

11 
Oriol Torres Solà Estudiants Catalunya (E-CAT) 

51 

12 
Albert Ricart Julià Estudiants Catalunya (E-CAT) 

50 

13 
Irene Casas Padín Assemblea de la Facultat de Dret - CAF 

48 

14 
Marc Llopart Ferri Assemblea de la Facultat de Dret - CAF 

46 

15 
Antonio Abellán López Assemblea de la Facultat de Dret - CAF 

46 

16 
David Gutierrez Colominas ÈPICA, Units sumem 

46 

17 
Gerard Rius i Marçal Estudiants Catalunya (E-CAT) 

46 

18 
Jaume Oliveras Roca Estudiants Catalunya (E-CAT) 

44 



BOUAB Núm. 79            Novembre del 2010 

 
 

_____________________________________________________ 85

19 
Àlex Moreno i Urpí Assemblea de la Facultat de Dret - CAF 

43 

20 
Aniol Vila Duran Assemblea de la Facultat de Dret - CAF 

40 

21 
Tania Guzman Roque ÈPICA, Units sumem 

34 

22 
Juan Francisco Ligero Espinosa ÈPICA, Units sumem 

31 

23 
Pau Ortolà Cobos ÈPICA, Units sumem 

29 

24 
Carles Antonell Griera ÈPICA, Units sumem 

26 

25 
Josep Martínez Valencia ÈPICA, Units sumem 

26 

 
 
 
Facultat d’Economia i Empresa 
 
Nombre de representants:  9 
 

Candidats elegits (per ordre de vots) Candidatura 
Vots 

1 
Federico Gómez Cucchiararo Estudiants UAB 

213 

2 
Jennifer Fernández Pantoja Estudiants UAB 

208 

3 
Lluís Llacera Cid Estudiants UAB 

203 

4 
Maria Cristina Gaspar Rodríguez Estudiants UAB 

202 

5 
Raul Bahamontes Motoso Estudiants UAB 

201 

6 
Javier Abad Garcia Estudiants UAB 

200 

7 
Oriol Esplandiu Velasco Estudiants UAB 

196 

8 
Pablo Uroz Puerta Estudiants UAB 

196 

9 
Eduard Corredor Cairó Estudiants UAB 

193 
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Resta de candidats (per ordre de vots) Candidatura 
Vots 

10 
Marina Pocurull Guardia ÈPICA, Units sumem 

71 

11 
Martí Gasol Fíguls 

Candidatura dels estudiants d'Economia, 
ADE i ADE+Dret - CAF 

60 

12 
Nuria Muñoz Gonzalez ÈPICA, Units sumem 

57 

13 
Miriam Raventós Martínez 

Candidatura dels estudiants d'Economia, 
ADE i ADE+Dret - CAF 

56 

14 
Patricia Roman Martinez ÈPICA, Units sumem 

55 

15 
Glòria Pérez Canela ÈPICA, Units sumem 

53 

16 
Halima El Badoui Aloui 

Candidatura dels estudiants d'Economia, 
ADE i ADE+Dret - CAF 

51 

17 
Cristina Rojas Vinuesa ÈPICA, Units sumem 

48 

18 
Montserrat Sarri Belles ÈPICA, Units sumem 

48 

19 
Carles Pablo Rovira 

Candidatura dels estudiants d'Economia, 
ADE i ADE+Dret - CAF 

46 

20 
Joaquin Díaz Hernandez ÈPICA, Units sumem 

42 

21 
David Muñoz Valle ÈPICA, Units sumem 

40 

22 
Arnau Mayans Montes 

Candidatura dels estudiants d'Economia, 
ADE i ADE+Dret - CAF 

39 

23 
Eudald Calvo Català 

Candidatura dels estudiants d'Economia, 
ADE i ADE+Dret - CAF 

38 
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Facultat de Filosofia i Lletres 
 
Nombre de representants:  9 
 

Candidats elegits (per ordre de vots) Candidatura 
Vots 

1 
Oriol Corral Dinà 

Assemblea de Filosofia i Lletres - 
CAF 

271 

2 
Aida Sanahuja Castellà 

Assemblea de Filosofia i Lletres - 
CAF 

267 

3 
Lorena Merlos Gil 

Assemblea de Filosofia i Lletres - 
CAF 

263 

4 
Jordi Garcés Casas 

Assemblea de Filosofia i Lletres - 
CAF 

261 

5 
Gorka Ferrandiz Domínguez 

Assemblea de Filosofia i Lletres - 
CAF 

261 

6 
Bernat Blanquer i Civis 

Assemblea de Filosofia i Lletres - 
CAF 

261 

7 
Marta Figueras i Sànchez 

Assemblea de Filosofia i Lletres - 
CAF 

258 

8 
Marc Bonfill Fortes 

Assemblea de Filosofia i Lletres - 
CAF 

241 

9 
César Castañón Ares 

Assemblea de Filosofia i Lletres - 
CAF 

235 

 

Resta de candidats (per ordre de vots) Candidatura 
Vots 

10 
Laura Sellarés Centelles ÈPICA, Units sumem 

133 

11 
Marina Porras Martí ÈPICA, Units sumem 

129 

12 
Anna Salomó Sentís ÈPICA, Units sumem 

126 

13 
Irene Toda Brugarolas ÈPICA, Units sumem 

120 

14 
Flavia Chevallard Navarro ÈPICA, Units sumem 

118 

15 
Joan Ferran Sala ÈPICA, Units sumem 

115 

16 
Maria Gelabert Castell Assemblea de Filosofia i Lletres - CAF 

114 

17 
Carles Dachs Clotet ÈPICA, Units sumem 

112 

18 
Francesc Xavier Casals Bolsa ÈPICA, Units sumem 

109 
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19 
Alexandre Calmó i Soto ÈPICA, Units sumem 

107 

20 
Noemí Palou Diez INDIVIDUAL 

58 

 
 
 
 
Facultat de Medicina 
 
Nombre de representants:  6 
 

Candidats elegits (per ordre de vots) Candidatura 
Vots 

1 
Isabella Kennedy 

Consell General d'Estudiants de 
Medicina 

153 

2 
Marc San Barón 

Consell General d'Estudiants de 
Medicina 

126 

3 
Maria Jose Guerrero Roldán 

Consell General d'Estudiants de 
Medicina 

120 

4 
Enric González Franquesa 

Consell General d'Estudiants de 
Medicina 

117 

5 
Pablo Muriel Álvarez 

Consell General d'Estudiants de 
Medicina 

102 

6 
Laia Ferrer Betorz GENÍS - BET - LAIA 

84 

 

Candidats suplents (per ordre de vots) Candidatura 
Vots 

7 
Genís Camprobí Collell GENÍS - BET - LAIA 

73 

8 
Elisabeth Tasa Vinyals GENÍS - BET - LAIA 

65 

9 
Imad El Bouchaibí Daalí INDIVIDUAL 

24 
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Facultat de Psicologia 
 
Nombre de representants:  6 
 

Candidats elegits (per ordre de vots) Candidatura 
Vots 

1 
Júlia Abelló Vilalta Assemblea Psicologia i Logopèdia 

144 

2 
Laia Porta Justribó Assemblea Psicologia i Logopèdia 

143 

3 
Albert Tribo Roma Assemblea Psicologia i Logopèdia 

142 

4 
Carla Susagna Alós Assemblea Psicologia i Logopèdia 

134 

5 
Iris Polo Guillen Assemblea Psicologia i Logopèdia 

133 

6 
Anna Martin Tost Assemblea Psicologia i Logopèdia 

131 

 

Candidats suplents (per ordre de vots) Candidatura 
Vots 

7 
Guillem Casòliva i Cabana ÈPICA, Units sumem 

48 

8 
Marina Font i Reina ÈPICA, Units sumem 

47 

9 
Julia de Cruz Pérez ÈPICA, Units sumem 

42 

10 
Jordi Moreno Sánchez ÈPICA, Units sumem 

42 

11 
Yolanda Castillo Tubau ÈPICA, Units sumem 

38 

12 
Álvaro Lozano Fuentes ÈPICA, Units sumem 

37 
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Facultat de Traducció i d’Interpretació 
 
Nombre de representants:  4 
 

Candidats elegits (per ordre de vots) Candidatura 
Vots 

1 
Marta Narváez Navarro ÈPICA, Units sumem 

179 

2 
Teresa Gallardo Romero ÈPICA, Units sumem 

175 

3 
Jordi Serrano Muñoz ÈPICA, Units sumem 

158 

4 
Josep-Oriol Guinovart Pedescoll INDIVIDUAL 

142 

 

Resta de candidats (per ordre de vots) Candidatura 
Vots 

5 
Ferran Pérez Mena ÈPICA, Units sumem 

121 

6 
Gerard Bona Fonoll INDIVIDUAL 

90 

7 
Daniel Edward Price Croft INDIVIDUAL 

87 

 
 
Facultat de Veterinària 
 
Nombre de representants:  4 
 

Candidats elegits (per ordre de vots) Candidatura 
Vots 

1 
Laura Franch Lopera Veterinaris pel Claustre 

52 

2 
Blanca Dolores Ribas Veterinaris pel Claustre 

50 

3 
Laura Estringana López Veterinaris pel Claustre 

50 

4 
Mireia Amat Escútia Veterinaris pel Claustre 

39 

 

Candidats suplents (per ordre de vots) Candidatura 
Vots 

5 
Gemma Carreño Mestres Veterinaris pel Claustre 

21 

6 
Ricard Pallejà Blade Veterinaris pel Claustre 

11 
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Dades de participació a les eleccions de representants d’estudiants 
al Claustre de la UAB del dia 24 de novembre de 2010 
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%

 

Escola d'Enginyeria 2464 248 4 2 10,31% 

Escola de Postgrau 4865 70 0 0 1,44% 

Facultat de Biociències 2254 403 2 4 18,15% 

Facultat de Ciències 2293 218 5 0 9,73% 

Facultat de Ciències de la 
Comunicació 

2220 325 6 7 15,23% 

Facultat de Ciències de l'Educació 2576 154 1 0 6,02% 

Facultat de Ciències Polítiques i de 
Sociologia 

1202 296 4 9 25,71% 

Facultat de Dret 2221 349 1 4 15,94% 

Facultat d'Economia i Empresa 3839 406 1 4 10,71% 

Facultat de Filosofia i Lletres 4167 428 1 8 10,49% 

Facultat de Medicina 2405 258 2 3 10,94% 

Facultat de Psicologia 2097 187 1 1 9,01% 

Facultat de Traducció i 
d'Interpretació 

1271 279 1 0 22,03% 

Facultat de Veterinària 988 58 2 0 6,07% 

TOTALS 34862 3679 31 42 10,76% 

 
 

Dades de participació a l’experiència pilot de votació electrònica a les eleccions de representants 
d’estudiants al Claustre de la UAB del dia 24 de novembre de 2010 

 

La Universitat Autònoma de Barcelona participa en el projecte de votació electrònica impulsat per les 
universitats públiques catalanes. 
 
En el context d’aquest projecte, i com experiència pilot vinculant, es va posar en marxa el sistema de votació 
electrònica a les Eleccions de Representants d'Estudiants al Claustre de la UAB en dos centres: Escola 
d’Enginyeria i Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia. 
 
Per aquest motiu, els estudiants d’enginyeria dels campus de Bellaterra i de Sabadell i els estudiants de 
polítiques i de sociologia van poder votar electrònicament durant el termini de votació anticipada marcat pel 
calendari electoral. 
 
La votació electrònica es desenvolupà mitjançant una plataforma informàtica, comuna a totes les universitats 
públiques de Catalunya, la qual inclou els sistemes de seguretat que garanteixen l’anonimat dels vots emesos i 
disposa de les eines necessàries per tal que els votants puguin comprovar que el seu vot ha estat vàlidament 
emès, sense que es pugui establir la connexió entre el votant i el seu vot. 
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CENTRE ELECTORS 
VOTS A 

CANDIDATURES 
VOTS 

EN BLANC 
PARTICIPACIÓ 

% 

 
Escola d'Enginyeria 

  
2.464 87 2 3,61% 

Facultat de  
Ciències Polítiques 

i de Sociologia 
1.202 82 0 6,82% 

TOTALS 3.666 169 2 4,66% 

 
 
 
I.5. Resolucions del Rectorat 

 
Resolució de la rectora, de 9 de novembre de 2010,  per la qual designa el senyor Carles Jaime Cardiel 
rector suplent durant el període comprès entre el 20 de novembre i el 26 de novembre de 2010. 
 
 
II. Nomenaments i cessaments 
 
II.1. Departaments 
 
Nomenaments 
 
Resolució de la rectora, de 9 de novembre de 2010, per la quan es nomena el senyor José Luis Roig 
Sabaté coordinador de tercer cicle del Departament d’Economia Aplicada. 
 
Resolució de la rectora, de 9 de novembre de 2010, per la qual es nomena el senyor Francisco Obiols 
Homs coordinador de la Unitat de Fonaments de l’Anàlisi Econòmica del Departament d’Economia i d’Història 
Econòmica. 
 
 
Cessaments 
 
Resolució de la rectora, de 9 de novembre de 2010, per la qual el senyor Xavier Ramos Morilla cessa com 
a coordinador de tercer cicle del Departament d’Economia Aplicada. 
 
Resolució de la rectora, de 9 de novembre de 2010, per la qual el senyor Juan Carlos Conesa Roca cessa 
com a coordinador de la Unitat de Fonaments de l’Anàlisi Econòmica del Departament d’Economia i d’Història 
Econòmica.  
 
 
II.2. Institucionals 
 
Nomenaments 
 
Resolució de la rectora, de 9 de novembre de 2010, per la qual es nomena la senyora Núria García Muñoz 
coordinadora del Programa Oficial de Postgrau de Comunicació. 
 
Resolució de la rectora, de 15 de novembre de 2010, per la qual es nomena el senyor Xavier Martínez 
Giralt director del Centre per a l’Estudi de les Organitzacions i de les Decisions Econòmiques (CODE). 
 
 
Cessaments 
 
Resolució de la rectora, de 9 de novembre de 2010, per la qual el senyor Daniel Tena Parera cessa com a 
coordinador del Programa Oficial de Postgrau de Comunicació. 
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III. Convenis 
 
III.1. Marcs de col·laboració 
 
 
Conveni d’1 de juliol de 2010, entre la UAB i Médicos Sin fronteras (OCBA) per a la col·laboració a través del 
Grup GRAAL de la UAB, en projectes d’investigació i assessories. 
 
Conveni de 7 de novembre de 2010, entre la UAB i la Beijing Foreing Studies University (Xina) pel qual 
s’estableix un conveni marc entre ambdues. 
 
Conveni de 12 de novembre de 2010, entre la UAB i el Col·legi d’Economistes de Catalunya per a la 
col·laboració en qüestions d’interès comú relacionades amb l’àmbit de l’economia i l’empresa. 
 
 
III.2. Específics 
 
Conveni de 16 de març de 2010, entre la UAB i la Universitat de Barcelona per a la col·laboració entre les 
parts per a la realització del Màster oficial interuniversitari en Salut internacional (Curs 2009-2010). 
 
Addenda de 29 de maig de 2009 entre la UAB, la Universitat de Barcelona (UB), la universitat de Lleida 
(UdL), l’Institut d’Estudis de la Salut (IES) i la Universitat Rovira i Virgili (URV), per prorrogar el conveni signat 
en data 23/10/2006 per a la realització conjunta del programa interuniversitari de postgrau en Educació Mèdica 
(PIPEM) i incorporació de la URV al Programa. 
 
Conveni de 20 de gener de 2010, entre la UAB i el Centre d’Iniciatives per a la reinserció (CIRE) per a 
establir la coordinació de cursos d’Informàtica de l’Usuari que s’impartiran als diferents Centres Penitenciaris de 
Catalunya per a l’obtenció de la certificació ECDL i en la realització dels exàmens corresponents. 
 
Conveni d’11 de febrer de 2011, entre la UAB, la Université Paul Cézanne (Aix Marseille III), el Karlsruhe 
Institute of Technology (KIT) (Alemanya), la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), la Universitat de 
Barcelona (UB) i l’Institut de Ciències Fotòniques (ICFO) per Consortium Agreement and Financial Framework. 
Erasmus Mundus Master Course. Europhotonics In Photonics Engineering, Nanophotonics and Biophotonics. 
 
Conveni de 7 de maig de 2010, entre la UAB i el Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la 
Generalitat de Catalunya per a la participació en l’organització de les Proves d’Accés a la UAB assumint com a 
propis els models d’exàmens de PAU per la Comissió Coordinadora de les PASU per al curs 2010-2011 - 
Pressupost per a l’exercici 2010 i liquidació del pressupost del 2009. 
 
Conveni de 17 de maig de 2010, entre la UAB i la Fundació per als Estudis en Prevenció i Seguretat Integral, 
Fundació Privada (FEPSI) per a la realització de pràctiques de la Sra. Maria del Valle García Guisado. 
 
Addenda d’1 de juny de 2010, entre la UAB i la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) al 
conveni d’adhesió al programa ICREA. 
 
Conveni de 12 de juliol de 2010, entre la UAB i Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per a 
la demanades per la UAB, durant el curs 2009-2010, per a la formació permanent dels professionals concessió 
de les subvencions docents no universitaris – Campus Ítaca. 
 
Conveni de 19 de juliol de 2010, entre la UAB i l’Entidad Pública Empresarial Aeropuertos Españoles y 
Navegación Aérea (AENA) per a la col·laboració en la realització del Màster Oficial en Gestió Aeronàutica durant 
el curs acadèmic 2010-2011 
 
Conveni de 30 de juliol de 2010, entre la UAB, la Generalitat de Catalunya i l’Institut Català Internacional 
per a la PAU (ICP) per a la integració de l’Escola de Cultura de la Pau de la UAB a l’Institut Català Internacional 
per a la Pau. 
 
Conveni de 8 de setembre de 2010, entre la UAB i el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya 
per a la demanades per la UAB, durant el curs 2009-2010, per a la formació permanent dels professionals 
concessió de les subvencions docents no universitaris – Formació Permanent del Professorat no universitari de 
Formació Professional. 
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Conveni de 9 de setembre de 2010, entre la UAB i el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya 
per establir el desenvolupament i extensió del projecte Espum@. 
 
Conveni de 17 de setembre de 2010, entre la UAB i el Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya per a la concessió de les subvencions demanades per la UAB, durant el curs 2009-2010, per a la 
formació permanent dels professionals docents no universitaris – Formació Permanent del Professorat no 
universitari. 
 
Conveni de 29 de setembre de 2010, entre la UAB i el Departamento de Cultura del Gobierno Vasco per a la 
4ª renovació del conveni signat en data 13/12/06, reg. 2703, per a impulsar els estudis d’euskera i cultura 
basca i promoure i difondre activitats relacionades. 
 
Conveni d’1 d’octubre de 2010, entre la UAB i la Universidad de Santiago de Compostela a través del 
Consello Social de la Universidad de Santiago de Compostela, per a la realització de pràctiques per a completar 
la formació. 
 
Conveni de 5 d’octubre de 2010, entre la UAB i el Centre d’Investigació en Nanociència i Nanotecnologia 
(CIN2), centre mixte del Consejo Superior de Investigaciones Científicas per a la connexió de la Xarxa 
Informàtica del CIN2, a la Xarxa Informàtica de la UAB. 
 
Conveni de 20 d’octubre de 2010, entre la UAB i la Fundación ICO, a través de l’Escola de Cultura de Pau, 
per a la realització del “Ciclo de jornadas sobre la Empresa como nuevo actor en la Gobernanza Mundial: 
Desarrollo, Paz y Derechos Humanos”. 
 
Conveni de 20 d’octubre de 2010, entre la UAB i Memorial Democràtic a través del CEFID de la UAB, per dur 
a terme el congrés internacional “Espai urbà, memòria i ciutadania. Restauracions, transmissions i 
ressignificacions del patrimoni democràtic, dedicat al tractament dels espais memorials, que es durà a terme els 
dies 15, 16, 17 i 18 de març de 2011. 
 
Conveni de 26 d’octubre de 2010, entre la UAB i l’Associació Numismàtica Espanyola per a la realització 
d’activitats conjuntes en el camp de la numismàtica i la història monetària. 
 
Conveni de 29 d’octubre de 2010, entre la UAB i el Consejo Superior del Poder Judicial, el Ministerio de 
Justicia i el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya per a la realització per part dels estudiants 
de la llicenciatura i de grau de Dret de pràctiques-col·laboració en els diversos òrgans juridiccionals de 
Catalunya. 
 
Conveni de 2 de novembre de 2010, entre la UAB i la Universidad Surcolombiana (Colòmbia) per a la 
constitució de la Unidad GRAAL de la UAB. 
 
Conveni d’11 de novembre de 2010, entre la UAB, el Consell Insular de Menorca, l’Institut Menorquí 
d’Estudis (IME) i l’Ajuntament de Ferreries per a la rehabilitació, restauració i investigació al Castell de Santa 
Àgueda (Ferreries, Menorca) 
 
 
IV. Convocatòries i resolucions de places 
 
IV.1. Personal docent i investigador 
 
Resolucions 
 
Resolució de la rectora, d’ 1 d’octubre de 2010, per la qual adjudica a la senyora Rosa Maria Palencia Villa 
una plaça de professora agregada en règim de contracte laboral (DOGC núm. 5749, de 5 de novembre de 
2010). 
 
Resolució de la rectora, de 18 d’octubre de 2010, per la qual nomena els senyors John Calsamiglia Costa, 
Fernando Garcia del Pino i Jaume Mensa Valls professors titulars d’universitat (BOE núm. 2373, d’11 de 
novembre de 2010). 
 
Resolució de la rectora, de 20 d’octubre de 2010, per la qual nomena els Eduardo Carrero Santamaria, 
Bernat Claramunt López, Jordi Gonzàlez Sabaté, Guillaume Georges Haeringer, Fernando Luís Vilariño Freire  
professors titulars d’universitat i la senyora Maria Isabel Fernández Alonso professora titular d’universitat (BOE 
núm. 2373, d’11 de novembre de 2010). 
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Resolució de la rectora, de 27 d’octubre de 2010, per la qual nomena el senyor Alberto Selva O’Callaghan 
professor titular d’universitat (BOE núm. 285, de 25 de novembre de 2010). 
 
Resolució de la rectora, de 28 d'octubre de 2010, per la qual nomena els senyors Ramon Martí Escalé, 
Oscar Menéndez Nadal i Carles Pedret Ferré professors titulars d'universitat (BOE núm. 285, de 25 de 
novembre de 2010). 
 
Resolució de la rectora, de 3 de novembre de 2010, per la qual nomena el senyor Francisco Alameda 
Quitllet professor titular d'universitat (BOE núm. 288, de 29 de novembre de 2010). 
 
Resolució de la rectora, de 4 de novembre de 2010, per la qual nomena les senyores Maria Isabel Pividori 
Gurgo i Esther Udina Bonet professores titulars d’universitat (BOE núm. 288, de 29 de novembre de 2010). 
 
Resolució de la rectora, de 5 de novembre de 2010, per la qual nomena el senyor Jordi Casademont Pou 
professor titular d'universitat (BOE núm. 288, de 29 de novembre de 2010). 
 
Resolució de la rectora, de 8 de novembre de 2010, per la qual nomena la senyora Neus Ferrer Miralles 
professora titular d’universitat i els senyors Gonzalo Guirado López i Fernando Sabés Turmo professors titulars 
d'universitat (BOE núm. 288, de 29 de novembre de 2010). 
 
Resolució de la rectora, de 8 de novembre de 2010, per la qual nomena el senyor Carlos Guarner Aguilar 
professor titular d'universitat (BOE núm. 288, de 29 de novembre de 2010). 
 
Resolució de la rectora, de 12 de novembre de 2010, per la qual nomena la senyora Marta Torrens Mèlich 
professora titular d’universitat (BOE núm. 289, de 30 de novembre de 2010). 
 
Resolució de la rectora, de 12 de novembre de 2010, per la qual nomena els senyors Jorge Luis Giralt 
López de Sagredo i Rafael Simó Canonge professors titulars d’universitat (BOE núm. 289, de 30 de novembre 
de 2010). 
 
Resolució de la rectora, de 15 de novembre de 2010, per la qual nomena el senyor Francisco Blanco Vaca 
professor titular d’universitat (BOE núm. 289, de 30 de novembre de 2010). 
 
Resolució de la rectora, de 15 de novembre de 2010, per la qual nomena la senyora Gemma Armengol 
Rosell professora titular d’universitat (BOE núm. 289, de 30 de novembre de 2010). 
 
Resolució de la rectora, de 15 de novembre de 2010, per la qual nomena la senyora María Luisa Pedro-
Botet Montoya professora titular d’universitat (BOE núm. 289, de 30 de novembre de 2010). 
 
 
IV.2. Personal d’administració i serveis 
 
Convocatòries 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 18 de novembre de 2010, per 
la qual es convoca un concurs específic per a la provisió de les 52 places que es detallen a l’annex 1 i 2 pel torn 
de trasllat i/o promoció de l’escala administrativa (subgrupC1), en adjudicació directa i/o per resultes. El procés 
serà únic i resoldrà totes les peticions en unitat d’acte d’acord am,b prioritat de fases establerta en la normativa 
interna i el tipus d’adjudicació de la plaça demanada. 
 
Annex 1: 
 

CODI 
PLAÇA 

DENOMINACIÓ NIVELL DESTINACIÓ (Unitat Orgànica) HORARI 

CGA01 
Administratiu/iva  

d’intercanvis 
21 

Gestió Acadèmica de la Facultat de 
Filosofia i Lletres 

9-17 h 

CAC01 Administratiu/iva 21 Àrea d’Afers Acadèmics 9-17 h 

CAC02 Administratiu/iva 21 Àrea de Comunicació i Promoció (1) 14-21 h 

CAC03 Administratiu/iva  22 Àrea d’Economia i Finances 9-17 h 
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CODI 
PLAÇA 

DENOMINACIÓ NIVELL DESTINACIÓ (Unitat Orgànica) HORARI 

COF01 
Administratiu/iva 

responsable 22 
Oficina de Promoció Econòmica, Compres 
i Contractació 9-17 h 

CDP01 
Administratiu/iva 
responsable de 
departament 

22 
Departament de Cirurgia (Adm. Medicina) 
(2) 

9-17 h 

CDP02 
Administratiu/iva 
responsable de 
departament 

22 
Departament de Comunicació Audiovisual 
i Publicitat II (Adm. CC de la 
Comunicació) 

9-17 h 

SDA01 Secretari/ària de direcció 22 
Administració de Centre de la Facultat 
d’Economia i Empresa 9-17 h 

SDA02 Secretari/ària de direcció 22 Àrea d’Organització i Planificació 9-17 h 

SDA03 Secretari/ària de direcció 22 
Vicegerència de Recursos Humans i 
d’Organització 9-17 h 

SDA04 Secretari/ària de direcció 22 
Vicerectorat de Transferència Social i 
Cultural 9-17 h 

(1) Punt d’Informació - Plaça Cívica 
(2) Departament ubicat a la Unitat Docent de la Vall d’Hebron de Barcelona 
 
 
Annex 2: 
 

CODI PLAÇA DESTINACIÓ 

SDR01 Adjunt per a temes docents al Vicerectorat de Personal Acadèmic 

SDR02 Administració de Centre de la Facultat de Ciències de la Comunicació 

SDR03 Administració de Centre de la Facultat de Medicina 

SDR04 Administració de Centre de la Facultat de Veterinària 

SDR05 Administració de Centre de les Escoles d’Empresarials i d’Informàtica de Sabadell 

SDR06 
Administració de Centre de les Facultats de Ciències de l'Educació i de Traducció i 
Interpretació 

SDR07 Administració de Centre de les Facultats de Ciències i Biociències 

SDR08 Administració de Centre de les Facultats de Dret, Polítiques i Sociologia 

SDR09 Administració de Centre de les Facultats de Lletres i de Psicologia 

SDR10 Administració de Centre de l'Escola d'Enginyeria 

SDR11 Àrea d'Afers Acadèmics 

SDR12 Àrea de Comunicació i de Promoció 

SDR13 Àrea de Gestió de la Recerca (*) plaça compartida 

SDR14 Àrea de Relacions Internacionals 

SDR15 Àrea d'Economia i Finances 

SDR16 Deganat de Biociències 

SDR17 Deganat de Ciències 

SDR18 Deganat de Ciències de la Comunicació 
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CODI PLAÇA DESTINACIÓ 

SDR19 Deganat de Ciències de l'Educació 

SDR20 Deganat de Ciències Polítiques i de Sociologia 

SDR21 Deganat de Dret 

SDR22 Deganat de Filosofia i Lletres 

SDR23 Deganat de Medicina 

SDR24 Deganat de Psicologia 

SDR25 Deganat de Traducció i d'Interpretació 

SDR26 Deganat de Veterinària 

SDR27 Deganat d'Economia i Empresa 

SDR28 Direcció d'Arquitectura i Logística 

SDR29 Direcció de l’Escola d'Enginyeria 

SDR30 Direcció de l’Institut de Ciències de l’Educació 

SDR31 Gabinet Jurídic 

SDR32 Oficina de Gestió de la Informació i de la Documentació  

SDR33 Responsable de la Gerència per a iniciatives i nous desenvolupaments 

SDR34 Secretaria General 

SDR35 Síndic de Greuges 

SDR36 Vicegerència d'Economia 

SDR37 Vicegerència d'Ordenació Acadèmica 

SDR38 Vicerectorat de Personal Acadèmic 

SDR39 Vicerectorat de Política Acadèmica 

SDR40 Vicerectorat de Relacions Internacionals 

SDR41 Vicerectorat d'Investigació 

 
 
Resolucions 
 
Resolució del gerent, de 28 d’octubre de 2010, per la qual disposa la readscripció orgànica mitjançant la 
reassignació d’efectius de la senyora María Jesús Gutiérrez García al lloc de treball de funcionària de l’escala 
administrativa a l’Escola de Postgrau. 
 
Resolució del gerent, de 4 de novembre de 2010, per la qual destina, amb caràcter provisional, la senyora 
Encarnación Poncela Fernández a l’Oficina de Coordinació Institucional. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 5 de novembre de 2010, per la 
qual s’atorga al senyor Iván-Benjamín García Torà la plaça de tècnic/a especialista de Laboratori, amb 
destinació al Departament d’Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions de l’Administració de Centre de 
l’Escola d’Enginyeria. 
 
Resolució del gerent, de 5 de novembre de 2010, per la qual adscriu en comissió de serveis el senyor 
Xavier Cabrera Majoral per a ocupar una plaça d’administratiu de l’Àrea d’Economia i Finances. 
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Resolució del gerent, de 8 de novembre de 2010, per la qual encarrega, amb caràcter provisional, al 
senyor Jesús Angel López Jiménez la gestió excepcional dels processos de suport departamental del 
Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat I. 
 
Resolució del gerent, de 8 de novembre de 2010, per la qual encarrega, amb caràcter provisional, a la 
senyora Carolina Segura Tarragona la gestió excepcional dels processos econòmics a l’Àrea de Serveis Logístics 
i d’Administració. 
 
Resolució del gerent, de 8 de novembre de 2010, per la qual adscriu, en comissió de serveis, la senyora 
Isabel Lluís Avilés per a ocupar la plaça de secretària a l’Administració de Centre de la Facultat de Medicina.  
 
Resolució del gerent, de 8 de novembre de 2010, per la qual encarrega al senyor Xavier Sánchez Vallvé 
les funcions de cap de l’Oficina de Valorització i Patents.  
 
Resolució del gerent, de 8 de novembre de 2010, per la qual encarrega a la senyora Katja Christel 
Schustakowitz Diaz les funcions de cap de l’Oficina de Projectes Internacionals de Recerca. 
 
Resolució del gerent, de 10 de novembre de 2010, per la qual destina, amb caràcter definitiu, la senyora 
María Reyes Gázquez Tobajas a la secretaria del Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat II.  
 
Resolució del gerent, d’11 de novembre de 2010, per la qual adscriu el senyor Melchor Cruz Murillo en 
comissió de serveis per a ocupar la plaça de Coordinador d’Unitat de Coordinació dels Serveis Cientificotècnics. 
 
Resolució del gerent, d’11 de novembre de 2010, per la qual adscriu en comissió de serveis el senyor Juan 
José Rodríguez Cabedo per a ocupar una plaça de gestor de l’Institut de Neurociències. 
 
Resolució del gerent, d’11 de novembre de 2010, per la qual adscriu en comissió de serveis la senyora 
Regina Paune Grané per a ocupar una plaça d’administrativa de l’Oficina de Promoció Econòmica i Compres. 
 
Resolució del gerent, d’11 de novembre de 2010, per la qual destina, de forma definitiva, la senyora 
Montserrat Planell Mateu per a ocupar la plaça de Secretària del/a Síndic/a de Greuges. 
 
Resolució del gerent d’11 de novembre de 2010, per la qual encarrega, amb caràcter provisional, a la 
senyora María Paz Álvarez del Castillo els processos d’implementació i gestió derivats dels diferents projectes 
vinculats a l’avaluació, l’acreditació i la innovació docent, prestant serveis a l’Oficina de Gestió de la Informació 
i de la Documentació. 
 
Resolució del gerent, de 15 de novembre de 2010, per la qual encarrega, amb caràcter provisional, a la 
senyora Laura Assens Montull la gestió excepcional dels processos econòmics a la Gestió Econòmica de la 
Facultat de Filosofia i Lletres. 
 
Resolució del gerent, de 15 de novembre de 2010, per la qual encarrega, amb caràcter provisional, a la 
senyora Olga Zubillaga Cayuela la gestió excepcional dels processos administratius a la Biblioteca de Ciències 
Socials. 
 
Resolució del gerent, de 16 de novembre de 2011, per la qual encarrega, amb caràcter provisional, al 
senyor Nicolás González Jodar, la gestió excepcional dels processos administratius a la Gestió Acadèmica de la 
Unitat Docent de l’Hospital del Mar de la Facultat de Medicina. 
 
Resolució del gerent, de 17 de novembre de 2010, per la qual destina de forma definitiva el senyor Manuel  
Méndez Ares per a ocupar una plaça de Gestor a la Unitat Docent del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí 
de la Facultat de Medicina. 
 
Resolució del gerent, de 19 de novembre de 2010, per la qual encarrega al senyor Agustí Verde Parera les 
funcions de cap de l’Oficina de Promoció Econòmica i Compres. 
 
Resolució del gerent, de 19 de novembre de 2010, per la qual encarrega, amb caràcter provisional a la 
senyora Pilar López Sánchez la gestió excepcional dels processos econòmics a la Gestió Econòmica de les 
Facultats de Dret i de Ciències Polítiques i de Sociologia. 
 
Resolució del rector suplent, de 19 de novembre de 2010, per la qual es nomenen funcionàris/àries de 
carrera de l’escala de gestió (subgrup A2) les persones que tot seguit s’indiquen: 
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• José Ignacio Beneite Diaz 
• Francisco Corujo González 
• Manuela Solé Jareño  

 
Resolució del rector suplent, de 23 de novembre de 2010, per la qual nomena la senyora Margarita 
Jiménez Gómez funcionària de carrera de l’escala de gestió (subgrup A2), amb destinació a l’Escola de 
Postgrau. 
 
Resolució del gerent, de 23 de novembre de 2010, per la qual encarrega, amb caràcter provisional, a la 
senyora Núria Petitbó Juan la gestió excepcional dels processos de gestió econòmica de l’Institut de Ciències de 
l’Educació. 
 
Resolució del gerent, de 23 de novembre de 2010, per la qual encarrega, amb caràcter provisional, a la 
senyora Dolors Vior Ortiz la gestió excepcional dels processos de gestió acadèmica de l’Institut de Ciències de 
l’Educació. 
 
Resolució del gerent, de 23 de novembre de 2010, per la qual encarrega, amb caràcter provisional, a la 
senyora Montse García Valero les funcions per acumulació de tasques de recursos humans de l’Institut de 
Ciències de l’Educació. 
 
Resolució del gerent, de 25 de novembre de 2010, per la qual adscriu en comissió de serveis el senyor 
José Ignacio Ruíz Salmerón per a ocupar una plaça d’administratiu a l’Àrea d’Economia i Finances. 
 
Resolució del gerent, de 26 de novembre de 2010, per la qual adscriu en comissió de serveis la senyora 
Yolanda de Maruri Casanovas per a ocupar la plaça de secretària del Deganat de la Facultat de Medicina. 
 
Resolució del gerent, de 26 de novembre de 2010, per la qual adscriu en comissió de serveis la senyora 
Mercè Alborch López per a ocupar la plaça d’administratiu de secretària al Vicerectorat d’Economia i 
Organització. 
 
Resolució del gerent, de 26 de novembre de 2010, per la qual adscriu en comissió de serveis el senyor 
Jordi Jovani Aubanell per a ocupar una plaça d’administratiu de l’Àrea de Comunicació i Promoció. 
 
Resolució del gerent, de 30 de novembre de 2010, per la qual encarrega amb caràcter provisional, a la 
senyora Isabel Calvo Calvo les funcions per acumulació de tasques de la gestió i coordinació de la Unitat Docent 
de l’Hospital de Sant Pau de la Facultat de Medicina. 
 
Resolució del gerent, de 30 de novembre de 2010, per la qual encarrega, amb caràcter provisional, a la 
senyora Carmen Ramírez Rodríguez les funcions, per acumulació de tasques de gestió i coordinació de la Unitat 
Docent de l’Hospital de Sant Pau de la Facultat de Medicina, al 50%. 
 
 
V. Disposicions d’interès per a la UAB 
 
V.1. Estatals 
 
Resolució de la Secretaría General de Universidades, de 15 d’octubre de 2010, per la qual s’adjudiquen 
les subvencions per finançar mesures de suport institucional als sindicats del sector, representats a la Mesa 
Sectorial de Universidades (BOE núm. 266, de 3 de novembre de 2010). 
 
Resolució de la Secretaría General de Universidades, de 18 d’octubre de 2010, per la qual es publica 
l’Acord de Consejo de Ministros d’1 d’octubre de 2010, pel qual s’estableix el caràcter oficial de determinats 
títols de Grau i la seva inscripció en el Registre d’Universitats, Centres i Títols (BOE núm. 273, d’11 de 
novembre de 2010). 
 
Resolució de la Dirección General de Trabajo, de 21 d’octubre de 2010, per la qual es registra i publica 
la sentència de l’Audiencia Nacional relativa al V Conveni col·lectiu estatal de serveis d’atenció a les persones 
depenents i desenvolupament de la promoció de l’autonomia personal (BOE núm. 266, de 3 de novembre de 
2010). 
 
Resolució de la Secretaría General de Universidades, de 25 d’octubre de 2010, per la qual es publica 
l’Acord del Consejo de Ministros d’1 d’octubre de 2010, pel qual es formalitzen els compromisos financers 
originats en l’Acord de la Conferencia General de Política Universitaria, sobre els criteris de distribució territorial 
d’ajuts a les Universitats per a despeses de gestió (BOE núm. 269, de 6 de novembre de 2010) 
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Resolució del vicerector de Política Econòmica i Organització, de 6 de novembre de 2010, per la qual 
declara desert el procediment restringit iniciat per Resolució de data 8 de juliol de 2010, per a l’adjudicació del 
contracte CONSU22/2010 pel servei de monitorització de casals lúdic-esportius al Servei d’Activitat Física (SAF) 
(BOE núm. 269, de 6 de novembre de 2008). 
 
 
V.2. Autonòmiques 
 
Decret 169/2010, del Departament de Justícia, de 16 de novembre de 2010, sobre estructura i 
organització de l’oficina judicial a Catalunya (DOGC. Núm. 5764, de 26 de novembre de 2010). 
 
Ordre IRP/534/2010, del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, de 16 de 
novembre de 2010, per la qual s'aproven les bases generals que han de regir les subvencions a associacions 
no lucratives per valorar l'impacte ambiental de plans, programes i projectes, i s'obre convocatòria per a l'any 
2011 (DOGC núm. 5761, de 23 de novembre de 2010) 
 
Resolució IUE/3754/2010, del Departament d’Innovació, Universitat i Empresa, de 18 de novembre 
de 2010, qual s'adopten mesures en el marc del Decret 128/2010, de 14 de setembre, sobre l'acreditació del 
coneixement lingüístic del professorat de les universitats del sistema universitari de Catalunya (DOGC núm. 
5763, de 25 de novembre de 2010). 
 
Decret 184/2010, del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, de 23 de novembre de 
2010, de reestructuració del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa (DOGC núm. 5763, de 25 de 
novembre de 2010). 
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