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I. Disposicions generals i acords 
 
I.1. Consell Social 
 
Acord 14/2010, de 27 de maig, pel qual s’acorda: 
 
Aprovar el pressupost de la Universitat Autònoma de Barcelona de l’exercici 2010, segons el document PLE 
14/5-2010 i d’acord amb les consideracions següents: 

 
a) Es ressalta el context d’incertesa que caracteritza el pressupost de l’any 2010, a l’espera de la confirmació 

per part de la Generalitat de Catalunya de la quantia màxima dels recursos condicionats per objectius, la 
qual vindrà determinada pel que marqui l’escenari socioeconòmic actual. En el marc exposat, es remarca la 
disposició addicional tercera del Pressupost de l’any 2010 de la UAB, en virtut de la qual l’execució de les 
partides de despesa del pressupost queda condicionada a la conformitat d’obtenir els ingressos 
pressupostats. En aquest sentit, l’aplicació d’aquesta disposició, si correspongués, juntament amb la política 
de gestió en un marc d’austeritat (contenció de despesa i diversificació dels ingressos) encetada per la UAB 
condicionen l’equilibri en el pressupost corrent de l’any 2010. 

 
b) Es posa especial èmfasi en la disposició addicional primera del Pressupost 2010 de la UAB. 
 
c) En el marc de contenció pressupostària de l’administració pública central i autonòmica davant d’una situació 

econòmica molt delicada, es recomana prudència en l’execució de les despeses d’inversions, en el sentit 
que els projectes s’iniciïn quan la font de finançament corresponent estigui garantida. En el cas que es 
duguin a terme inversions de recerca en el marc de la convocatòria 2010 de Parcs Científics i Tecnològics, 
s’aconsella tenir assegurada la capacitat de retorn de la bestreta que concedeix el Ministeri d’Educació i 
Ciència. Així mateix, pel que fa al finançament de la bestreta de Parcs Científics i Tecnològics de l’any 2000, 
concedida pel Ministeri d’Educació i Ciència a diferents universitats del Sistema Universitari de Catalunya, 
es configura com a fonamental que el Govern de la Generalitat efectuï les gestions oportunes per disposar 
del seu finançament. 

 
Acord 15/2010, de 27 de maig, pel qual s’aprova la creació de l’Institut d’Estudis del Treball com a Institut 
Universitari d’Investigació propi de la UAB, segons consta en el document PLE 15/5-2010. 
 
Acord 16/2010, de 27 de maig, pel qual s’aprova l’adscripció a la Universitat Autònoma de Barcelona de 
l’Escola Massana, centre docent d’ensenyament superior, d’acord amb el que consta en el documenta PLE 16/5-
2010. 
 
Acord 17/2010, de 27 de maig, pel qual s’acorda: 
 
1) Aprovar, per al curs 2010-2011, la creació del màster universitari Erasmus Mundus en Enginyeria Fotònica, 

Nanofotònica i Biofotònica, d’acord amb el que consta en el document PLE 17/5-2010. 
 
2) Aprovar, per al curs 2010-2011, la creació del màster universitari Erasmus Mundus en Producció d’Aliments 

d’Origen Animal, d’acord amb el que consta en el document PLE 18/5-2010. 
 
 
I.2. Comissions del Consell Social 
 
I.2.1. Comissió Acadèmica 
 
Acord 17/2010, de 19 de maig, pel qual s’acorda informar favorablement al Ple del Consell Social sobre 
l’aprovació de la creació de l’Institut d’Estudis del Treball com a Institut Universitari d’Investigació propi de la 
UAB, segons consta en el documenta CA 14/5-2010. 
 
Acord 18/2010, de 19 de maig, pel qual s’acorda informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la 
proposta d’adscripció a la Universitat Autònoma de Barcelona de l’Escola Massana, centre docent 
d’ensenyament superior, d’acord amb el que consta en el documenta CA 15/5-2010. 
 
Acord 19/2010, de19 de maig, pel qual es resta a l'espera dels criteris justificatius de la creació dels 
màsters universitaris per al curs acadèmic 2011-2012 de cara a que, des del Consell Social es pugui procedir, si 
escau, amb l’aprovació corresponent. 
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Acord 20/2010, de19 de maig, pel qual s’acorda informar a la rectora de les resolucions sobre el règim de 
permanència a la UAB, d’acord amb el que consta en el document CA 16/5-2010. 
 
Acord 21/2010, de19 de maig, pel qual s’acorda aprovar la concessió d’ajuts per als estudiants que havent 
cursat el títol propi de Graduat en Gestió Aeronàutica, accedeixen al nou Grau oficial en Gestió Aeronàutica, 
d’acord amb el que consta en el document CA 17/5-2010. 
 
Acord 22/2010, de19 de maig, pel qual es resol informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la 
següent proposta d’acord: 
 
1) Aprovar, per al curs 2010-2011, la creació del màster universitari Erasmus Mundus en Enginyeria Fotònica, 

Nanofotònica i Biofotònica, d’acord amb el que consta en el document CA 18/5-2010. 
 
2) Aprovar, per al curs 2010-2011, la creació del màster universitari Erasmus Mundus en Producció d’Aliments 

d’Origen Animal, d’acord amb el que consta en el document CA 19/5-2010. 
 
 
I.2.2. Comissió Econòmica  
 
Acord 14/2010, de 20 de maig, pel qual s’acorda informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la 
proposta d’aprovació del pressupost de la Universitat Autònoma de Barcelona de l’exercici 2010, d’acord amb 
les consideracions següents: 

 
a) Es ressalta el context d’incertesa que caracteritza el pressupost de l’any 2010, a l’espera de la confirmació 

per part de la Generalitat de Catalunya de la quantia màxima dels recursos condicionats per objectius, la 
qual vindrà determinada pel que marqui l’escenari socioeconòmic actual. En el marc exposat, es remarca la 
disposició addicional tercera del Pressupost de l’any 2010 de la UAB, en virtut de la qual l’execució de les 
partides de despesa del pressupost queda condicionada a la conformitat d’obtenir els ingressos 
pressupostats. En aquest sentit, l’aplicació d’aquesta disposició, si correspongués, juntament amb la política 
de gestió en un marc d’austeritat (contenció de despesa i diversificació dels ingressos) encetada per la UAB 
condicionen l’equilibri en el pressupost corrent de l’any 2010. 

 
b) Es posa especial èmfasi en la disposició addicional primera del Pressupost 2010 de la UAB. 
 
c) En el marc de contenció pressupostària de l’administració pública central i autonòmica davant d’una situació 

econòmica molt delicada, es recomana prudència en l’execució de les despeses d’inversions, en el sentit 
que els projectes s’iniciïn quan la font de finançament corresponent estigui garantida. En el cas que es 
duguin a terme inversions de recerca en el marc de la convocatòria 2010 de Parcs Científics i Tecnològics, 
s’aconsella tenir assegurada la capacitat de retorn de la bestreta que concedeix el Ministeri d’Educació i 
Ciència. Així mateix, pel que fa al finançament de la bestreta de Parcs Científics i Tecnològics de l’any 2000, 
concedida pel Ministeri d’Educació i Ciència a diferents universitats del Sistema Universitari de Catalunya, 
es configura com a fonamental que el Govern de la Generalitat efectuï les gestions oportunes per disposar 
del seu finançament. 

 
Acord 15/2010, de 20 de maig, pel qual s’aprova el pressupost del Consell Social de la Universitat Autònoma 
de Barcelona corresponent a l’exercici 2010, d’acord amb el que consta en el document CE 04/05-2010. 
 
Acord 16/2010, de 20 de maig, pel qual s’acorda: 
 
1. Aprovar la participació de la UAB en l’Associació de Facultats i Estudis de Ciències de la Comunicació, 

d’acord amb el que consta en el document CE 05/05-2010. 
 
2. Les quotes ordinàries i extraordinàries a l’Associació aniran a càrrec del pressupost de la Facultat de 

Ciències de la Comunicació. 
 
3. En el cas que la quota a satisfer per la Universitat fos superior a 30.000 euros procedirà, en virtut del que 

estableix el Reglament de Funcionament i Organització del Consell Social, que la proposta d’aprovació de la 
participació es tracti en sessió plenària del Consell Social. 

 
4. Autoritzar la rectora, o persona en qui delegui, perquè realitzi els actes que siguin necessaris i formalitzi els 

documents que siguin pertinents per tal de fer efectiu el que disposa aquest acord. 
 
Acord 17/2010, de 20 de maig, pel qual s’acorda aprovar el preu de serveis de suport a l’aprenentatge per 
al curs acadèmic 2010-2011, d’acord amb el que consta en el document CE 06/05- 2010. 
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I.3. Claustre 
 
Acord 1/2010, de 19 de maig, pel qual s'acorda: 
 
Que dins el marc de les competències del Claustre per a formular recomanacions, propostes i declaracions 
institucionals contingudes en l’article 58.j dels Estatuts de la UAB i en l’article 4.j del Reglament del Claustre, el 
Claustre, en la sessió del dia 19 de maig de 2010, acordà: 
 
“Instar al Consell de Govern i al Consell Social que no converteixi parts del campus en zones d’aparcament de 
pagament. En cap cas aquesta mesura pot ser una solució a la manca de finançament estructural que pateix la 
universitat, pel fet de suposar una discriminació a col·lectius com: 
 

- Persones que necessiten del transport privat per suplir les mancances en la xarxa de transport públic.  
 
- Persones que necessiten compaginar feina l estudis i, per tant, no disposen de prou temps per utilitzar un 
transport públic de periodicitat insuficient.  
 
- Persones amb mobilitat reduïda o ,requeriments especials, les quals sovint no troben una alternativa 
satisfactòria a l'ús del vehicle privat.  
 
- Persones que per raons, econòmiques necessiten del, cotxe, en el cas que aquesta opció suposi una 
despesa menor." 

 
Acord 2/2010, de 19 de maig, pel qual s'acorda: 
 
Que dins el marc de les competències del Claustre per a formular recomanacions, propostes i declaracions 
institucionals contingudes en l’article 58.j dels Estatuts de la UAB i en l’article 4.j del Reglament del Claustre, el 
Claustre, en la sessió del dia 19 de maig de 2010, acordà: 
 
“Instar a l'equip de govern i, si s'escau, al Consell de Govern, a analitzar i, si correspon, elaborar els punts 
següents: 

 
1- Un pla formatiu real i efectiu per als beneficiaris d’ajuts de col·laboració en tant que alumnes de la UAB. 
Aquest pla haurà de tenir en compte els estudis que cursa cada alumne en concret i procurar-ne per tant 
una complementarietat demostrable. 
 
2- En cas que aquest pla no sigui possible garantir-lo al complert per a totes les destinacions d’ajuts de 
col·laboració, es laboralitzaran les tasques amb la realització d'un contracte entre el beneficiari i la 
universitat, i la corresponent adequació a la normativa laboral vigent en el nostre país. 
 
3- Una major transparència en el funcionament i una major voluntat de diàleg per part dels organismes de 
la UAB que regulen els ajuts de col·laboració, d’acord amb el reglament. 
 
4- Un reglament per als ajuts de col·laboració que es faci complir en tota la seva extensió, sobretot en 
matèria de responsabilitat dels organismes de la UAB que han de contemplar de forma efectiva la 
realització del pla formatiu indicat o, en el seu defecte, l'adequació legal de l’ajut al lloc que realment 
correspon." 

 
 
I.4. Consell de Govern 
 
Acord 26/2010, de 13 de maig, pel qual s'acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar el model de dedicació docent del professorat de la UAB que serà d'aplicació al curs 2010-
2011, que tot seguit es transcriu: 
 

Model de dedicació docent del professorat de la UAB, 2010-2011 
 
1. Introducció 
El document sobre el Model de dedicació docent que es presenta a consideració de la comunitat universitària és 
una proposta que amplia el model pilot aplicat al curs 2009-2010. Aquesta proposta inclou canvis d’acord amb 
l’experiència del model pilot i els comentaris rebuts en diferents comissions de treball. En fer la lectura 
d’aquesta proposta, cal tenir en compte els aspectes següents: 
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– Està pensada per a ser aplicada a les noves titulacions de grau i als màsters oficials. 
 
– Durant alguns uns anys coexistiran al campus dues formes de comptar la docència del professorat, en 
funció si fa les classes a llicenciatures o diplomatures (model de dedicació docent de 24 crèdits anuals = 
240 hores de classe presencial) o als graus (esborrany de model que es presenta). Per tant, hi haurà 
professors que tindran el pla docent dels propers anys amb crèdits dels dos tipus.  

 
– El model s’aplicarà el curs 2010-2011 i serà objecte de revisió abans de ser establert definitivament. 

 
1.1 Antecedents 
Aquest model té en compte dos documents fonamentals com ara l’esborrany de l’Estatuto del PDI i el Model de 
dedicació acadèmica de la UAB. També té en compte que, per poder sol·licitar els trams docents autonòmics, 
segons les disposicions de l’AQU, el docent ha d’impartir un mínim de 120 hores/any de docència (segons el 
model de dedicació de 24 crèdits anuals).  
 
L’Estatuto del PDI, tot i trobar-se encara en fase d’esborrany, indica que les activitats acadèmiques que pot 
desenvolupar el professorat es distribueixen, en un 80 %, en tasques de gestió, recerca i docència, i un 20 % 
destinat a autoformació i lliure disposició. El mateix document fa esment de la possibilitat que el professorat 
desenvolupi les seves funcions amb una intensificació diferent en les activitats docents o les de recerca, i les 
d’innovació i transferència.  
 
La idea de dedicació variable del professorat a tasques docents i investigadores també estava recollida en el 
Model de dedicació acadèmica de la UAB, que fou presentat i debatut al si de la comunitat universitària en el 
mandat anterior. Aquest model planteja que cada docent treballa 37,5 hores per setmana, que suposen 1.650 
hores l’any, i que pot repartir entre els mateixos supòsits que indica l’Estatuto. Aplicant els percentatges de 
l’Estatuto del PDI, el professorat tindria unes 1.320 hores anuals que podria destinar a activitats docents, de 
recerca i de gestió. En els casos habituals de professorat no involucrat en tasques de gestió, la dedicació 
acadèmica es repartiria, en principi, en parts iguals entre recerca i docència (660 hores per a cada activitat).  
 
El model de dedicació docent que es descriu en aquest document només regula la comptabilització de les 
activitats docents del professorat. Tanmateix, cal tenir present que aquest model estarà integrat en el futur 
dins un model més ampli de dedicació acadèmica del professorat que, partint del concepte de dedicació 
variable, regularà de forma integral el reconeixement de les activitats docents, de recerca, innovació i 
transferència, i gestió que desenvolupi el professorat de la UAB.  En aquest sentit, el model de dedicació és 
compatible amb la regulació actual de quadres de comandament, que reflecteixen la dedicació variable en el 
nivell de departament. 
 
El model no preveu activitats de coordinació de les titulacions (grau i postgrau) relacionades amb la docència,  
atès que es consideren activitats de gestió. El còmput de la dedicació a aquestes activitats i a d’altres 
relacionades amb la gestió es manté segons els criteris actuals, s’ajusta proporcionalment al total de la 
dedicació exclusiva a temps complet d’aquest model, i és susceptible d’una actualització i revisió que es 
realitzaria en un document posterior.  
 
2. Model de dedicació docent UAB 
El model de dedicació docent constitueix el mecanisme mitjançant el qual es comptabilitzarà la càrrega lectiva 
associada a les diferents activitats docents desenvolupades pel professorat. 
 
La càrrega lectiva habitual que es comptabilitzarà per a un professor o professora amb dedicació exclusiva a 
temps complet serà de 560 hores, que inclouen presencialitat, preparació, tutorització, supervisió i avaluació 
(supòsit de 14 hores setmanals, sense superar les 8 hores lectives setmanals d’activitat presencial, per 40 
setmanes lectives en les quals es desenvoluparia la pràctica totalitat de les activitats docents). Cada docent 
disposaria de 100 hores addicionals (fins arribar a les 660) per a realitzar tasques de docència, però que no 
serien comptabilitzades específicament. La càrrega lectiva respectarà la proporció determinada per la 
Universitat per a la docència impartida en estudis de grau i postgrau. 
 
Dins d’aquestes 560 hores, el model de l’EEES de la UAB vol que es visualitzi la totalitat de les activitats 
docents del professorat, ja que fins ara únicament se’n visualitzava la docència presencial a l’aula o al 
laboratori. 
 
Els objectius de la proposta són: 
– Comptabilitzar l’activitat docent del professorat de forma integral tenint present que aquesta activitat depèn 
de dos factors complementaris: d’una banda, hi ha un factor fix relacionat amb el temps presencial del 
professor i, d’altra banda, hi ha un factor variable que depèn del nombre d’estudiants que el professor té a 
càrrec seu. El model proposat vol equiparar dedicacions on hi hagi un compromís entre hores presencials i 
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nombre d’estudiants, de manera que professors amb grups molt grans ho compensin amb menor dedicació 
presencial, i professors amb grups molt petits ho compensin amb major dedicació presencial. Igualment, ha 
d’existir un equilibri entre dedicació presencial i no presencial (supervisió, tutorització i avaluació), de manera 
que un professor no basi desproporcionadament la seva càrrega lectiva docent en un d’aquests tipus d’activitat. 
 
– Que, en general, el professorat faci menys docència presencial, respecte a les 240 hores anuals que es feien 
en els antics estudis del model LRU, perquè amb els ECTS hi haurà menys hores a l’aula. 
 
– Visualitzar i quantificar tota l’activitat docent de cada professor, és a dir, no només la docència presencial, 
com fins ara, sinó també el temps de preparació, d’avaluació, de tutorització o de supervisió del treball dels 
seus estudiants.  
 
– Tenir en compte el nombre d’estudiants matriculats a cada grup. De moment aquesta proposta és per fer 
previsions, però tot i així proposem fer càlculs basats en el nombre d’estudiants per grup arrodonit en vintenes. 
Així, a l’efecte de supervisió i tutorització es comptaran grups de 20, 40, 60, 80... estudiants. El nombre 
d’estudiants per grup dels grups reals (o les previsions d’aquests) serà arrodonit a la vintena més propera (p. 
ex.: grups entre 31 i 50 estudiants es comptabilitzaran en 40; grups entre 51 i 70 es comptabilitzaran en 60, 
etc.).  
 
Mentre coexisteixin les antigues llicenciatures i els nous graus, es mantindrà la comptabilitat docent sobre la 
base de 240 hores anuals, de manera que caldrà fer una conversió de la càrrega lectiva segons els model EEES 
a una base de 240 hores per ser sumada amb la càrrega lectiva de les assignatures d’antigues llicenciatures. 
Les equivalències entre la comptabilitat antiga (LRU) i la del nou model (EEES) es farà d’acord amb el que 
s’indica a la Taula 1.  
 
La càrrega lectiva del professorat associat amb contracte de 6 hores setmanals seria de 420 hores, de les quals 
un màxim de 180 hores correspondrien a docència presencial i 120 a atenció a l’estudiant, segons que estableix 
el Conveni col·lectiu del PDI-L. En la càrrega lectiva del professorat associat amb dedicació inferior (de 3, 4 o 5 
hores setmanals) es mantindrà la mateixa proporcionalitat d’hores de dedicació a docència presencial i a 
atenció a l’estudiant; aquesta càrrega lectiva correspon al valor indicat a la columna dreta de la Taula 1. 
 

Valors de dedicació (model LRU) Valors de dedicació (model 
EEES) 

9 crèdits 
(o 90 hores anuals) 
(o 3 hores setmanals) 

210 hores anuals de càrrega lectiva 

12 crèdits 
(o 120 hores anuals) 
(o 4 hores setmanals) 

280 hores anuals de càrrega lectiva 
(mínim AQU per aconseguir el tram 
docent) 

15 crèdits 
(o 150 hores anuals) 
(o 5 hores setmanals) 

350 hores anuals de càrrega lectiva 

18 crèdits 
(o 180 hores anuals) 
(o 6 hores setmanals) 

420 hores anuals de càrrega lectiva 

21 crèdits 
(o 210 hores anuals) 
(o 7 hores setmanals) 

490 hores anuals de càrrega lectiva 

24 crèdits 
(o 240 hores anuals) 
(o 8 hores setmanals) 

560 hores anuals de càrrega lectiva 

 

Taula 1. Equivalències entre comptabilitat LRU i EEES 

 
Càrrega lectiva segons el catàleg de tipologies de docència per a estudis de grau i de màster 
adaptats a l’EEES 
Les tipologies representen diferents tipus d’activitat docent que poden conviure en una mateixa assignatura. A 
les guies docents de cada assignatura s’especifica el percentatge d’ETCS corresponent a cada tipologia, segons 
s’indica a les matèries respectives dels plans d’estudis. 
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En aquest model es considera com a activitat presencial la que es realitza amb presència física simultània de 
professorat i alumnat, ja sigui en un espai pròpiament docent o en llocs directament relacionats amb la pràctica 
docent que es realitzi. 
 
A. TIPOLOGIA DOCENT D’ACTIVITAT DIRIGIDA 
El còmput total de dedicació docent de la tipologia d’activitat dirigida es calcularà sumant el còmput de la 
presencialitat i la preparació, segons es descriu a cada tipologia de l’apartat A.1. i el còmput de les activitats de 
seguiment i avaluació, descrit a l’apartat A.2. 
 
A.1. DESCRIPCIÓ DELS TIPUS DE DOCÈNCIA DIRIGIDA 
 
1. Teoria (tipus TE) (abans consignada a SAMAS com a tipologia 1, Teoria) 
 
Definició 
Docència de caràcter essencialment expositiu i que es fa habitualment en una aula i en un horari prèviament 
programats. El nombre mínim d’estudiants per a aquestes classes el determina la mida del grup de matrícula; 
es poden ajuntar grups de matrícula.  
 
Percentatge de presencialitat  
a) En estudis de grau 

El percentatge d’activitat dirigida presencial d’aquest tipus se situa entre el 25 % i el 35 % (33 % a l’efecte 
d’estandardització) del total d’hores de dedicació de l’estudiant, en funció dels crèdits de l’assignatura 
corresponent. 

b)   En estudis de màster 
El percentatge d’activitat dirigida presencial d’aquest tipus se situa entre el 20 % i el 30 % (25 % a l’efecte 
d’estandardització) del total d’hores de dedicació de l’estudiant, en funció dels crèdits del mòdul 
corresponent. 

 
Mida dels grups 
La mida estàndard d’un grup teòric, en estudis de grau, és d’entre 80 i 140 alumnes. El desdoblament de grups 
es produiria a partir de 140 alumnes, condicionat per la capacitat de les aules i dels equipaments necessaris; a 
les titulacions amb un nombre elevat de matrícula, però, queda oberta la possibilitat d’ajuntar grups i 
configurar macrogrups. 
 
Còmput de docència 
En estudis de grau, al professor se li comptabilitzarà una càrrega lectiva d’una hora docent i una hora de 
preparació per cada hora de docència presencial. En estudis de màster, al professor se li comptabilitzarà una 
càrrega lectiva d’una hora docent i una hora i mitja de preparació per cada hora de docència presencial. 
 
2. Pràctiques d’aula (tipus PAUL) (abans consignades a SAMAS com a tipologia 3, Pràctiques d’aula i 
seminaris, i tipologia 7, Pràctiques de problemes) 
 
Definició 
Docència realitzada a partir de la discussió i la resolució d’exercicis, d’activitats de caràcter pràctic que es 
poden realitzar individualment o en grup, sota la direcció del professorat. Es programen en un horari i aulari 
popis. El nombre màxim d’estudiants per a aquestes classes el determina la mida de desdoblament i pot haver-
hi més d’un grup de PA per grup de matrícula. La preparació d’aquestes pràctiques és comuna per a tots els 
grups. 
 
Percentatge de presencialitat 
a)   En estudis de grau  

El percentatge d’activitat dirigida presencial d’aquest tipus se situa entre el 25 % i el 35 % (33 % a efectes 
d’estandardització) del total d’hores de dedicació de l’estudiant, en funció dels crèdits de l’assignatura 
corresponent. 

b) En estudis de màster 
El percentatge d’activitat dirigida presencial d’aquest tipus se situa entre el 20 % i el 30 % (25 % a l’efecte 
d’estandardització) del total d’hores de dedicació de l’estudiant, en funció dels crèdits del mòdul 
corresponent. 

 
Mida dels grups 
La mida estàndard és de 40 estudiants per grup; el desdoblament es produiria a partir de 55 estudiants. 
 
Còmput de docència 
Al professor se li comptabilitzarà una càrrega lectiva d’una hora docent per cada hora de docència presencial. 
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Es considera que la preparació és comuna per a diferents grups. S’assignarà una hora de preparació per cada 
hora de docència presencial dels estudiants. En estudis de màster, s’assignarà una hora i mitja de preparació 
per cada hora de docència presencial dels estudiants. Aquestes hores de preparació correspondran al grup de 
matrícula i es repartiran entre el professorat de cada un dels grups de PA resultants.  
 
Per exemple, si les pràctiques que ha de realitzar un estudiant suposen 30 hores i hi ha dos grups de 
pràctiques, aquestes 30 hores es reparteixen entre els dos grups, de manera que s’assignen 15 hores de 
preparació a cada un dels professors responsables de cada grup. 
 
3. Pràctiques de laboratori experimental (tipus PLAB, abans incloses a SAMAS en la tipologia 4, 
Pràctiques de laboratori instrumental o d’ordinador, i pràctiques clíniques) 
 
Definició 
Activitat que consisteix a dur a terme treballs pràctics que requereixen que l’alumnat utilitzi un determinat 
equipament, infraestructura o instrumental d’assaig o d’anàlisi. Els treballs es realitzen en un local 
expressament equipat, dins d’un horari concret, amb l’assistència permanent del professorat. Es programen en 
un horari i en uns espais propis.  Aquestes pràctiques requereixen una preparació específica per a cada grup i 
poden tenir requeriments específics per raons de seguretat. 
 
Percentatge de presencialitat 
a)   En estudis de grau  

Quan el tipus PLAB s’imparteixi en assignatures amb diferents tipus docents, el percentatge d’activitat 
dirigida presencial se situarà entre el 25 % i el 35 % (33 % a l’efecte d’estandardització) del total d’hores 
de dedicació de l’estudiant, en funció dels crèdits de l’assignatura corresponent. Quan una assignatura 
s’imparteixi exclusivament amb un tipus PLAB (per exemple, laboratoris integrats), el percentatge 
d’activitat dirigida presencial podrà arribar al 70 % (70 % a l’efecte d’estandardització). 

b) En estudis de màster 
El percentatge d’activitat dirigida presencial d’aquest tipus se situa entre el 20 % i el 30 % (25 % a l’efecte 
d’estandardització) del total d’hores de dedicació de l’estudiant, en funció dels crèdits del mòdul 
corresponent. 

 
Mida dels grups 
La mida estàndard del grup és de 20 estudiants, però està condicionada per la capacitat i les característiques 
dels laboratoris, dels equipaments que s’utilitzin i dels requeriments de seguretat. El desdoblament s’estableix a 
partir de 25 estudiants per grup.  
 
Còmput de docència 
Al professor se li comptabilitzarà una càrrega lectiva d’una hora docent i una hora de preparació per cada hora 
de docència presencial. En estudis de màster, s’assignarà una hora i mitja de preparació per cada hora de 
docència presencial dels estudiants. 
 
Per exemple, si les pràctiques que ha de realitzar un estudiant suposen 30 hores i hi ha dos grups de 
pràctiques, s’assignen 30 hores de preparació a cada un dels professors responsables de cada grup. 
 
4. Pràctiques clíniques (tipus PCLI), abans incloses a SAMAS en la tipologia 4, Pràctiques de 
laboratori instrumental o d’ordinador, i pràctiques clíniques) 
 
Definició 
Realització de pràctiques, en institucions hospitalàries o serveis docents, per a  titulacions de l’àmbit de la salut, 
en grups reduïts, que es realitzen de forma tutoritzada, assistides per un professor o col·laborador extern. Es 
fan habitualment sota conveni amb una altra institució. No tenen sempre un espai fix ni uns horaris convinguts. 
Aquestes pràctiques es divideixen en les subtipologies següents: 
 
4.1. Pràctiques de laboratori clínic (PLC)  

Docència pràctica realitzada en els laboratoris dels hospitals, dels serveis docents o en instal·lacions 
particulars de la Facultat amb un professor o metge de la UAB. 
Mida dels grups: màxim de 12 estudiants per grup. 

4.2. Pràctiques clíniques assistencials (PCA) 
Docència pràctica realitzada durant l'activitat pròpia assistencial d'un professor o metge de la UAB o d’un 
col·laborador docent. Es realitza en centres hospitalaris o assistencials, en grups molt reduïts.  
Mida dels grups: màxim de 5 estudiants per grup. 

4.3. Seminaris de casos clínics (SCC) 
Docència pràctica realitzada al centre hospitalari, en grups reduïts d’alumnes, en què s’estudien casos 
clínics presentats pel professor-metge de la UAB o un col·laborador docent.  
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Mida dels grups: entre 2 i 10 estudiants per grup. 
 
Percentatge de presencialitat  
a)   En estudis de grau  

El percentatge d’activitat dirigida presencial d’aquest tipus se situa entre el 25 % i el 35 % (33 % a l’efecte 
d’estandardització) del total d’hores de dedicació de l’estudiant, en funció dels crèdits de l’assignatura 
corresponent. 

c) En estudis de màster 
El percentatge d’activitat dirigida presencial d’aquest tipus se situa entre el 20 % i el 30 % (25 % a l’efecte 
d’estandardització) del total d’hores de dedicació de l’estudiant, en funció dels crèdits del mòdul 
corresponent. 

 
Còmput de docència 
Al professor se li comptabilitzarà una càrrega lectiva d’una hora docent i una hora de preparació per cada hora 
de docència presencial. En estudis de màster, s’assignarà una hora i mitja de preparació per cada hora de 
docència presencial dels estudiants.  
 
5. Seminaris especialitzats (tipus SESP) (no tenen equivalència en les tipologies anteriors) 
 
Definició 
Docència dirigida per un professor especialitzat, en què l’alumne participa activament per tractar un tema 
predeterminat mitjançant l’intercanvi d’informacions parcials, l’anàlisi col·lectiva d’aquestes informacions i el 
debat consegüent, i l’exposició de treballs en comú. Es fa en una aula i uns horaris programats.  
 
Percentatge de presencialitat 
a)   En estudis de grau  

El percentatge d’activitat dirigida presencial d’aquest tipus se situa entre el 25 % i el 35 % (33 % a l’efecte 
d’estandardització) del total d’hores de dedicació de l’estudiant, en funció dels crèdits de l’assignatura 
corresponent. 

b) En estudis de màster 
El percentatge d’activitat dirigida presencial d’aquest tipus se situa entre el 20 % i el 30 % (25 % a l’efecte 
d’estandardització) del total d’hores de dedicació de l’estudiant, en funció dels crèdits del mòdul 
corresponent. 

 
Mida dels grups 
Els grups són petits i de mida variable, en funció de la periodicitat i l’equilibri amb els grups de teoria. La mida 
estàndard és de 20 estudiants i el desdoblament s’estableix a partir de 25 estudiants per grup. 
 
Còmput de docència 
Al professor se li comptabilitzarà una càrrega lectiva d’una hora docent per cada hora de docència presencial. 
 
Es considera que la preparació és comuna per a diferents grups. En estudis de grau, s’assignarà una hora de 
preparació per cada hora de docència presencial dels estudiants. En estudis de màster, s’assignarà una hora i 
mitja de preparació per cada hora de docència presencial dels estudiants. Aquestes hores de preparació 
correspondran al grup de matrícula i es repartiran entre el professorat de cada un dels grups de SCC resultants.  
 
Per exemple, si els seminaris que ha de realitzar un estudiant suposen 30 hores i hi ha dos grups de seminaris, 
aquestes 30 hores es reparteixen entre els dos grups, de manera que s’assignen 15 hores de preparació a cada 
un dels professors responsables de cada grup. 
 
6. Pràctiques de camp dirigides (tipus PCAM) (abans consignades a SAMAS com a Sortides de camp 
amb professor) 
 
Definició 
Activitats pràctiques o d’observació que l’estudiant pot fer en el campus o fora del campus (pot requerir 
desplaçament a instal·lacions externes o zones exteriors), amb l’assistència permanent dels docents. La mida 
del grup és variable en funció de diferents condicionants (limitacions d’accés a determinades instal·lacions, 
possibilitats de desplaçament, etc.) i poden tenir requeriments específics per raons de seguretat. Es programen 
sense determinar-ne la ubicació o l’espai, amb l’assistència fixa del professorat. 
 
El percentatge de presencialitat, la mida dels grups i el còmput de docència són equivalents als del tipus PLAB. 
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A.2. ACTIVITATS DE TUTORITZACIÓ, SUPERVISIÓ I AVALUACIÓ DE LA TIPOLOGIA DOCENT D’ACTIVITATS 
DIRIGIDES 
 
Per calcular el temps destinat a tasques de tutorització, seguiment i avaluació d’activitat dirigida presencial es 
faran els còmputs que indiquem a continuació. 
 
En assignatures de grau es calcularà un nombre variable d’hores, equivalent al nombre de crèdits de 
l’assignatura, dividit per sis i multiplicat per una hora i mitja, per cada estudiant matriculat a l’assignatura: 

 
(ECTS / 6) x 1,5 hores x nre. d’estudiants = (ECTS /4) x nre. d’estudiants 

 
En assignatures de màster es calcularà un nombre variable d’hores, equivalent al nombre de crèdits de 
l’assignatura, dividits per sis i multiplicat per dues hores, per cada estudiant matriculat a l’assignatura: 

 
(ECTS / 6) x 2 hores x nre. d’estudiants = (ECTS / 3) x nre. d’estudiants 

 
 

El conjunt d’hores de tutorització, supervisió i avaluació associats a una determinada assignatura s’han de 
distribuir lliurement entre tots els professors que hi participen, en funció del grau d’implicació de cada professor 
a les activitats, però garantint també que tots els professors fan una part d’aquestes hores. 
 
B. TIPOLOGIA DOCENT D’ACTIVITAT SUPERVISADA 
 
7. Pràcticum amb directrius (tipus PRCUM) (no té equivalència en les tipologies anteriors) 
 
Definició 
Període de pràctiques curriculars obligatòries, regulades i descrites amb directrius pròpies de la titulació. En 
aquesta activitat l’alumnat experimenta en un context real i té l’oportunitat de consolidar la seva formació, 
integrar-hi els coneixements apresos, reflexionar sobre les competències professionals i fomentar les habilitats 
adquirides. Una part de l’activitat és supervisada per professorat de la UAB i una altra part per professionals 
externs implicats. No es preveu cap percentatge de presencialitat en activitats dirigides, però aquesta 
supervisió pot comportar reunions de treball individuals o en grup amb el professorat de la UAB. Per tant, 
només es computa el seguiment i l’evolució de l’alumnat, però no l’activitat dirigida; en aquest còmput hi és 
implícita també  la preparació.  
 
Còmput de docència 
 
Per a assignatures de 12 o més ECTS, al professor se li comptabilitzarà la càrrega lectiva aplicant-hi la fórmula 
següent: 
 

Càrrega lectiva (en hores) = 9,5 hores x  nre. d’estudiants tutoritzat 
 
Per a assignatures de menys de 12 ECTS: 
 
Càrrega lectiva (en hores) = (nre. d’ECTS supervisats/1,25) x nre. d’ estudiants tutoritzats 
 
8. Pràctiques externes (tipus PEXT) (abans incloses a SAMAS en la tipologia 6, Docència tutoritzada. 
Estades en empreses i institucions amb conveni) 
 
Definició 
Període de pràctiques curriculars durant el qual l’alumnat experimenta en altres centres, empreses o 
institucions, públiques o privades, on té l’oportunitat de consolidar la seva formació, integrar-hi els 
coneixements apresos, reflexionar sobre les competències professionals i fomentar les habilitats adquirides. 
Aquestes pràctiques es consideren activitats guiades per professionals externs i tutoritzades per professorat de 
la Universitat; per tant, no es preveu cap percentatge de presencialitat. 
 
S’hi comptabilitza la supervisió docent; per tant, només es computa la supervisió de l’evolució de l’alumnat 
però no l’activitat dirigida. En aquest còmput hi és implícita també  la preparació.  
 
Còmput de docència 
Al professor se li comptabilitzarà la càrrega lectiva aplicant la fórmula següent: 
 
Càrrega lectiva (en hores) = (nre. ECTS supervisats / 3) x  nre. estudiants tutoritzats 
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9. Pràctiques de camp supervisades (tipus PCAMS) (abans incloses a SAMAS en la tipologia 6, 
Docència tutoritzada. Visites i sortides de camp sense professor) 
 
Definició 
Activitats pràctiques o d’observació que l’estudiant pot fer en el campus o fora del campus (hi pot caldre 
desplaçament a instal·lacions externes o zones exteriors), de manera autònoma o amb l’assistència puntual del 
docent i sempre sota la supervisió o el seguiment del professorat. Pot ser una activitat individual o en grup; la 
mida del grup és variable en funció de diferents condicionants (limitacions d’accés a determinades 
instal·lacions, possibilitats de desplaçament, etc.). Es programen sense determinar-ne la ubicació o l’espai i 
amb la possible assistència del professorat. Es consideren activitats supervisades; per tant, no se’n preveu cap 
percentatge de presencialitat. 
 
S’hi comptabilitza la supervisió docent; per tant, només es computa el seguiment i l’evolució de l’alumnat, però 
no l’activitat dirigida. En aquest còmput hi és implícita també la preparació.  
 
Còmput de docència 
 
Al professor se li comptabilitzarà la càrrega lectiva aplicant la fórmula següent: 
 

Càrrega lectiva (en hores) = (nre. ECTS supervisats / 3) x nre. estudiants tutoritzats 
 
10. Classes virtuals (tipus VIRT) 
 
Definició 
Docència impartida sense presencialitat a l’aula, amb la supervisió permanent i personalitzada de l’estudiant i la 
utilització intensiva de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). L’objectiu de la docència virtual 
és facilitar l’accés als recursos d’aprenentatge des de qualsevol lloc i en qualsevol moment. 
 
Còmput de docència  
 
Al professor se li comptabilitzarà una càrrega lectiva equivalent a la preparació i presencialitat d’un grup del 
tipus TE, més les activitats de tutorització, seguiment i avaluació, segons la fórmula:  
 

Càrrega lectiva (en hores) = ((nre. ECTS supervisats / 3) x 50) 
+ (nre. ECTS supervisats / 4) x nre. estudiants tutoritzats 

 
11. Treball de fi de grau (tipus TFG) (abans inclosa a SAMAS en la tipologia 6, Projectes fi de 
carrera) 
 
Definició 
Treball d’entre 6 i 15 crèdits, orientat a l’avaluació de les competències associades al títol. 
 
Còmput de docència 
Al professor se li comptabilitzarà la càrrega lectiva aplicant la fórmula següent: 

 
Càrrega lectiva (en hores) = nre. ECTS supervisats x 1,25  x  nre. treballs matriculats 

 
12. Projecte de fi de grau regulat (tipus TFGR) (abans inclosa a SAMAS en la tipologia 6, Projectes fi 
de carrera) 
 
Definició 
Treball obligatori orientat a l’avaluació de les competències associades al títol, descrit i reconegut amb 
directrius pròpies de la titulació. 
 
Còmput de docència 
Al professor se li comptabilitzarà la càrrega lectiva aplicant la fórmula següent: 
 

Càrrega lectiva (en hores) = nre. ECTS x 2 x  nre. treballs matriculats 
 
13. Treball de fi de màster (tipus TFM) 
 
Definició 
Treball d’entre 10 i 30 crèdits, orientat a l’avaluació de les competències associades al títol. 
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Còmput de docència 
Les hores de docència assignada es computaran aplicant la fórmula següent: 
 
a) Per als 10 primers crèdits: 
 

 Càrrega lectiva (en hores) = 10 x 2 x  nre. treballs presentats 
 
b) Per als crèdits restants:  
 

Càrrega lectiva  (en hores) = nre. ECTS x 1,25 x  nre. treballs presentats 
 
14. Direcció de tesi (tipus DT) 
 
Còmput de docència 

 
Càrrega lectiva (en hores) = 70 x  nre. treballs presentats 

 
 
C. TIPOLOGIA DOCENT DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ 
Aquests tipus no es realitzen mai de forma autònoma per part de l’estudiant, sinó que estan associades a tipus 
d’activitat dirigida o supervisada. 
 
En el cas de la tipologia d’activitat dirigida, el còmput de la tipologia de seguiment i avaluació (15. Tutoria, 16. 
Avaluació) es realitzarà atenent el nombre d’alumnes, tal com s’indica a l’apartat A.2. 
En el cas de la tipologies d’activitat supervisada, el còmput de les tipologia de seguiment i avaluació es 
realitzarà atenent el nombre d’alumnes, i quedarà integrat en el còmput de càrrega lectiva de les diferents 
tipologies (8 a 14). 
 
15. Tutoria 
Les tutories no computaran com a hores presencials, però poden ser programades i realitzar-se individualment 
o en grup, al despatx dels professors, en espais docents o utilitzant les TIC; l’alumnat serà informat dels horaris 
d’atenció del professorat.  
 
16. Avaluació final / continuada 
L’avaluació es el procés de valoració del grau d’assoliment dels objectius formatius a partir d’evidències 
objectives quantificables i criteris prèviament publicitats. Pot ser un procés continuat durant el període lectiu, 
sense que això impedeixi l’establiment de proves finals de síntesi.  
 
 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic i a la vicerectora de Política Acadèmica que estableixin 
els mecanismes necessaris per a l'aplicació del present acord i els comuniquin als centres i departaments. 
 
TERCER.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic i a la vicerectora de Política Acadèmica l'execució i el 
seguiment de l'acord primer. 
 
QUART.- Comunicar el present acord al vicegerent de Recursos Humans i al vicegerent d'Organització 
Acadèmica, per tal que portin a terme les mesures necessàries per a fer efectiu els presents acords. 
 
CINQUÈ.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic i a la vicerectora de Política Acadèmica que, durant el 
curs acadèmic 2010-2011, avaluïn els resultats de l'aplicació d'aquest model de dedicació docent i els presentin 
a aquest Consell de Govern acompanyats, si s'escau, de les adaptacions que considerin necessàries. 
 
 
Acord 27/2010, de 13 de maig, pel qual el Consell de Govern queda assabentat de la proposta d'adaptació 
tècnica dels Estatuts de la UAB elaborada d'acord amb les previsions de la LOMLOU. 
 
 
Acord 28/2010, de 13 de maig, pel qual s'acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar la proposta de pressupost de la UAB per a l'any 2010, que tot seguit es transcriu: 
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SEGON.- Elevar aquesta proposta al Consell Social per a la seva aprovació, si escau. 
 
TERCER.- Encarregar a la vicerectora d'Economia i d'Organització l'execució i el seguiment d'aquests acords. 
 
QUART.- Comunicar els anteriors acords al gerent, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer 
efectiu el present acord. 
 
 
Acord 29/2010, de 13 de maig, pel qual s'acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar les propostes de creació de nous màsters universitaris per al curs acadèmic 2011-2012, que 
tot seguit es transcriu: 
 

Nous màsters universitaris 2011-2012 
 
 

POP 

Títol 

Art i Musicologia 

Art i arqueologia precolombines 

Ciències 

Matemàtiques per a la investigació i les aplicacions 

Ciències de l'Educació 

Motricitat, educació física i esport 

Economia i Empresa 

Marketing 

Geografia, demografia i planificació territorial 

Direcció i planificació en turisme 
Planificació i polítiques per a la ciutat, el medi ambient i el paisatge / Planning and policies for cities, 
environment and lanscape 
MBA en Gestió Hotelera 

Història 

Història de Catalunya 

Llengua i literatura 

Patrimoni teatral clàssic espanyol 

Sociologia 

Migracions contemporànies 

Veterinària i ciències alimentàries 

Residència d'Especialitats en medicina veterinària 

Internat en Medicina i cirurgia d'animals de companyia 
 
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 efectius. 
 
 
Acord 30/2010, de 13 de maig, pel qual s'acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar la creació de nous títols de màsters i diplomes de postgrau, que tot seguit es transcriu: 
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Títols de màsters i diplomatures de postgrau propis 

 

 

 
 
SEGON.- Encarregar la vicerectora de Política Acadèmica l'execució i el seguiment de l'acord primer. 
 
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a termes les 
mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 
Acord 31/2010, de 13 de maig, pel qual s'acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar la modificació de la Normativa d'accés als estudis universitaris de grau de la UAB, aprovada 
pel Consell de Govern en data 7 d'abril de 2010, que tot seguit es transcriu: 
 

Normativa d'accés als estudis universitaris de grau de la UAB 
 
PREÀMBUL 
 
El Reial decret 1892/2008, de 14 de novembre, regula les condicions per les quals es pot accedir als 
ensenyaments universitaris de grau, en desenvolupament de la Llei orgànica 2/2006 d’educació, de 3 de maig, 
la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, que modifica la Llei orgànica 6/2001 d’universitats (LOU), i el Reial decret 
1393/2007, de 29 d’octubre, que estableix l’ordenament dels ensenyaments universitaris oficials. 
 



BOUAB Núm. 74           Maig del 2010 

 
 

_____________________________________________________ 88

Els capítols II a IV del Reial decret 1892/2008 regulen les vies d’accés a la universitat de l’alumnat provinent 
del batxillerat i dels cicles formatius de grau superior. La gran quantitat d’alumnes provinents d’aquestes vies fa 
que sigui fonamental una gran coordinació entre els sistemes educatius d’origen i destí, és a dir, entre la 
secundària i la universitat. Per això, per la regulació minuciosa que en fa el Reial decret 1892/2008, i per tal 
d’assolir l’eficiència imprescindible en un procés clau per al sistema educatiu, s’han encarregat extensament els 
procediments d’examen i d’admissió d’aquestes vies a les oficines competents de la Generalitat de Catalunya. 
 
El capítol V del Reial decret 1892/2008 regula les vies d’accés als estudis de grau de diversos col·lectius que 
tenen en comú un requisit d’edat mínima per poder iniciar el procés d’admissió. A la coneguda via d’accés per a 
més grans de 25 anys es sumen ara la via d’accés per a més grans de 45 anys i la via d’accés per acreditació 
d’experiència laboral o professional, reservada a les persones més grans de 40 anys. 
 
La legislació esmentada atorga la competència per a la resolució de l’admissió per aquestes vies a les 
universitats i reserva també a aquestes el desenvolupament dels procediments no previstos al mateix Reial 
decret, tot i que preveu la possibilitat de constituir comissions organitzadores en l’àmbit de les comunitats 
autònomes a les quals es poden encarregar determinades tasques i atribucions. 
 
En el cas de Catalunya, el Consell Interuniversitari de Catalunya ha arribat a l’acord d’unificar les proves 
d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys, així com la fase d’exàmens de les proves d’accés a la 
universitat per a més grans de 45 anys. Això implica uns encàrrecs concrets a les oficines competents de la 
Generalitat de Catalunya que assegurin la validesa universal d’aquestes proves en territori català. 
 
Els dos darrers articles del Reial decret estableixen la possibilitat que l’alumnat amb estudis universitaris 
iniciats, espanyols o estrangers, pugui accedir a uns altres estudis de grau sense haver de passar pel procés de 
preinscripció universitària.  
 
En relació amb els estudis espanyols, el fet que el Reial decret 1393/2007 estableixi que no hi ha estudis 
homologats, sinó unes titulacions oficials que no tenen perquè ser iguals a cap d’altres, implica l’obsolescència 
del concepte d’accés per trasllat d’expedient i la seva redefinició en un accés per canvi d’estudis que ja no pot 
estar basat en la identitat de les titulacions, sinó en la dels continguts i competències ja assolides. 
 
Finalment la normativa de l’accés a la universitat amb estudis universitaris estrangers iniciats esdevé de gran 
importància, atès l’increment continu de la mobilitat de les persones, no ja a nivell europeu, sinó també a nivell 
mundial. 
 
D’acord amb la seva disposició transitòria única, el Reial decret citat entra en vigor en els procediments d’accés 
endegats a partir de l’1 de gener de 2010, per la qual cosa cal aprovar una normativa abans del començament 
dels processos d’accés a la universitat per al curs 2010-2011. 
 

CAPÍTOL I.  DISPOSICIONS GENERALS 

 

Article 1. Àmbit d’aplicació 

1. Aquesta normativa té per objecte regular les condicions per a l’accés als estudis de grau de la Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB), en desenvolupament del que estableix el Reial decret 1892/2008, de 14 de 
novembre, pel qual es regulen les condicions per a l'accés als ensenyaments universitaris oficials de grau, i els 
procediments d'admissió en les universitats públiques espanyoles. 

2. Podran ser admeses als estudis universitaris de grau de la UAB, en les condicions que es determinin en 
aquesta normativa i en la legislació de rang superior, les persones que reuneixin algun dels requisits següents: 

a) Tenir títol de batxillerat o equivalent. 

b) Tenir títol de tècnic superior o tècnic esportiu superior. 

c) Procedir dels sistemes educatius estrangers regulats al capítol III del Reial decret 1892/2008, de 14 de 
novembre. 

d) Acreditar experiència laboral o professional, d’acord amb el que preveuen la Llei orgànica 6/2001 
d’universitats, la Llei 4/2007 de reforma de la LOU i el Reial decret 1892/2008. 

e) Tenir més de 25 anys i complir els requisits establerts a la Llei orgànica 6/2001 d’universitats i al Reial 
decret 1892/2008. 

f) Tenir més de 45 anys i complir els requisits establerts a la Llei orgànica 6/2001 d’universitats, a la Llei 
4/2007 de reforma de la LOU i al Reial decret 1892/2008. 

g) Tenir una titulació universitària oficial o equivalent. 

h) Haver cursat parcialment estudis universitaris oficials espanyols. 
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i) Haver cursat estudis universitaris estrangers parcials o totals sense homologació. 

3. Tots els preceptes d’aquesta normativa s’interpretaran adoptant com a principis fonamentals els d’igualtat, 
mèrit i capacitat.  

 

CAPÍTOL II.  ACCÉS AMB ESTUDIS D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 

 

Article 2. Accés amb el títol de batxillerat o equivalent 

1. Les persones en possessió del títol de batxillerat o equivalent han de superar unes proves d’accés a la 
universitat (PAU) de caràcter objectiu per poder accedir als estudis de grau de la UAB. 

2. Les PAU s’estructuren en dues fases: 

a) Fase general, de caràcter obligatori, l’aprovació de la qual dóna accés a la universitat. Aquesta fase valora 
la maduresa i les destreses bàsiques de les persones candidates. 

b) Fase específica, de caràcter voluntari, que serveix per calcular la nota d’admissió dels cada estudis 
sol·licitats. Aquesta fase avalua els coneixements adquirits en els àmbits concrets relacionats amb els estudis 
sol·licitats. 

3. S’encarrega la redacció i l’aprovació de la normativa de les PAU al Consell Interuniversitari de Catalunya. 

4. S’encarrega la coordinació de les PAU a l‘Oficina d’Organització de les Proves d’Accés a la Universitat, 
dependent del departament de la Generalitat de Catalunya amb competència d’universitats. Aquesta 
coordinació inclou les gestions relatives a la matrícula de les persones candidates i l’elaboració del calendari de 
tràmits, dels exàmens i dels criteris de correcció. 

5. A l’efecte del càlcul de la nota d’admissió establerta a l’article 14 del Reial decret 1892/2008, el vicerectorat 
encarregat dels estudis de grau de la UAB elaborarà, a proposta dels centres que els imparteixen, les llistes de 
paràmetres de ponderació de les matèries de la fase específica de les PAU corresponents a tots els estudis de 
grau de la UAB. Aquesta llista serà elevada al Consell Interuniversitari de Catalunya perquè l’aprovi. 

6. S’encarreguen els tràmits per a l’admissió de les persones candidates per aquesta via a l’Oficina d’Orientació 
per a l’Accés a la Universitat, dependent del departament de la Generalitat de Catalunya amb la competència 
d’universitats. 

 

Article 3. Accés amb el títol de tècnic superior 

1. Les persones en possessió dels títols de tècnic superior de formació professional, tècnic superior d’arts 
plàstiques o disseny, o tècnic esportiu superior poden accedir als estudis de grau de la UAB sense necessitat de 
cap prova. 

2. A l’efecte del càlcul de la nota d’admissió establerta a l’article 26 del Reial decret 1892/2008, el vicerectorat 
encarregat dels estudis de grau de la UAB elaborarà, a proposta dels centres que els imparteixen, les llistes de 
paràmetres de ponderació dels mòduls dels cicles formatius corresponents a tots els estudis de grau de la UAB. 
Aquesta llista serà elevada al Consell Interuniversitari de Catalunya perquè l’aprovi. 

3. S’encarreguen els tràmits per a l’admissió de les persones candidates per aquesta via a l’Oficina d’Orientació 
per a l’Accés a la Universitat, dependent del departament de la Generalitat de Catalunya amb la competència 
d’universitats. 

 

Article 4. Accés des de sistemes educatius estrangers 

1. Les persones provinents d’un sistema educatiu de la Unió Europea o d’altres països amb els quals Espanya 
hagi signat convenis específics poden accedir als estudis de grau de la UAB sense necessitat de cap prova, 
sempre que acreditin que tenen accés a la universitat del sistema educatiu d’origen mitjançant un certificat 
emès per la institució designada pel ministeri amb competències. Per tal d’obtenir una millor nota d’admissió, 
aquestes persones poden presentar-se a la fase específica de les PAU. 

2. Les persones amb estudis estrangers no inclosos en l’apartat anterior i que vulguin accedir als estudis de 
grau de la UAB han de superar unes proves d’accés organitzades per la institució designada pel ministeri amb 
competències, i han d’haver homologat prèviament els seus estudis al títol espanyol de batxillerat. 

3. S’encarreguen els tràmits per a l’admissió de les persones candidates per aquesta via a l’Oficina d’Orientació 
per a l’Accés a la Universitat, dependent del departament de la Generalitat de Catalunya amb la competència 
d’universitats. 
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CAPÍTOL III.  ACCÉS PER A MÉS GRANS DE 25 ANYS 

 

Article 5.  Proves d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys 

1. S’encarrega la redacció i aprovació de la normativa de les proves d’accés a la universitat per a més grans de 
25 anys al Consell Interuniversitari de Catalunya. 

2. S’encarrega la coordinació d’aquestes proves a l‘Oficina d’Organització de les Proves d’Accés a la Universitat, 
dependent del departament de la Generalitat de Catalunya amb competència d’universitats. Aquesta 
coordinació inclou les gestions relatives a la matrícula de les persones candidates i l’elaboració del calendari 
dels tràmits, dels exàmens i dels criteris de correcció. 

 

Article 6. Admissió a la UAB 

1. S’encarreguen els tràmits per a l’admissió de les persones candidates per aquesta via a l’Oficina d’Orientació 
per a l’Accés a la Universitat, dependent del departament de la Generalitat de Catalunya amb la competència 
d’universitats. 

2. Els candidats que optin a l’admissió a un estudi de grau de la UAB per aquesta via tenen reservat un tres per 
cent de les places. En el cas dels estudis amb una oferta menor a cinquanta places, se n’oferirà una per a 
aquesta via. 

 

CAPÍTOL IV.  ACCÉS MITJANÇANT L’ACREDITACIÓ DE L’EXPERIÈNCIA LABORAL O PROFESSIONAL 

 

Article 7. Requisits 

Podran demanar l’admissió a la UAB per aquesta via les persones que compleixin els requisits següents: 

a) Tenir 40 anys abans de l’1 d’octubre de l’any en què es sol·licita l’admissió. 

b) No posseir cap titulació acadèmica que habiliti per a accedir a la universitat per altres vies. 

c) Acreditar una experiència laboral o professional en relació amb un ensenyament de grau. 

 

Article 8. Sol·licituds 

1. Cada curs s’obrirà un únic termini de sol·licitud per a tots els estudis de grau oferts per la UAB; aquest 
termini estarà establert al calendari academicoadministratiu. Les persones candidates adreçaran una sol·licitud 
al rector o rectora de la UAB respecte d’un únic estudi i centre determinat. En el mateix curs no es podrà 
sol·licitar l’admissió per aquesta via a cap altra universitat catalana. 

2. Les persones interessades disposen d’un nombre il·limitat de convocatòries, però només podran presentar 
una sol·licitud per convocatòria. 

3. El preu públic de la sol·licitud d’admissió per aquesta via serà el de la taxa establerta per la Generalitat de 
Catalunya per a la realització de les proves d’accés a la universitat per a més grans de quaranta-cinc anys. 

4. La sol·licitud d’admissió s’haurà d’acompanyar de la documentació següent: 

a) Currículum documentat. 

b) Certificat de vida laboral, expedit per l’organisme oficial competent. 

c) Carta de motivació. 

d) Declaració jurada que la persona interessada no posseeix cap titulació acadèmica que habiliti per a l’accés 
a la universitat, i que no sol·licita l’admissió per aquesta via a cap altra universitat. 

e) Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport. 

f) Resguard d’ingrés de l’import del preu públic de la sol·licitud. 

g) Documentació acreditativa d’exempció o bonificació d’aquest preu públic. 

h) Qualsevol altra documentació que la persona interessada cregui convenient. 

 

Article 9. Comissió d’Avaluació 

1. A cada convocatòria es constituirà una comissió d’avaluació en els centres amb sol·licituds, que estarà 
encarregada d’avaluar l’experiència acreditada, citar les persones candidates, dur a terme les entrevistes, 
avaluar-les com a APTE/A o NO APTE/A i emetre’n una acta on es proposarà l’acceptació o denegació de la 
sol·licitud. 

2. Les comissions d’avaluació estaran constituïdes per les persones següents: 
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a) Degà o degana, o director o directora del centre, que ocuparà la presidència de la Comissió i tindrà vot de 
qualitat. 

b) Vicedegà o vicedegana, o vicedirector o vicedirectora encarregats dels estudis, que ocuparan la secretaria 
de la Comissió. 

c) Coordinadors i coordinadores dels estudis sol·licitats per aquesta via o per la via de més grans de 45 anys, 
que ocuparan les vocalies de la Comissió. 

3. L’acta de les sessions de les comissions d’avaluació contindrà, com a mínim, l’acte de constitució, les 
qualificacions obtingudes a les avaluacions de l’experiència acreditada de cadascuna de les persones 
sol·licitants, el resultat de les entrevistes, si escau, i la proposta individual d’acceptació o denegació. 

 

Article 10. Fases del procediment 

1. El procediment d’admissió per aquesta via s’estructura en dues fases: 

a) Valoració de l’experiència acreditada. 

b) Entrevista personal. 

2. El procediment d’admissió per aquesta via s’adjunta com a Annex I d’aquesta normativa. Serà competent per 
modificar-lo i desenvolupar-lo la comissió delegada del Consell de Govern amb competències sobre l’ordenació 
acadèmica dels estudis de grau. 

 

Article 11. Resolució 

El rector o rectora valorarà les actes de les comissions d’avaluació i resoldrà les sol·licituds. A les persones 
acceptades se’ls assignarà una qualificació numèrica, expressada amb dos decimals, dins del rang de 5 a 10. 

 

Article 12. Reserva de places 

Els candidats que optin a l’admissió a un estudi de la UAB per aquesta via tenen reservat un u per cent de les 
places. En el cas dels estudis amb una oferta menor a cent places, se n’oferirà una per a aquesta via. 

 

CAPÍTOL V.  ACCÉS PER A MÉS GRANS DE 45 ANYS 

 

Article 13. Proves d’accés a la universitat per a més grans de 45 anys 

1. Les proves d’accés a la universitat per a més grans de 45 anys s’estructuren en les fases següents: 

a) Exàmens escrits de llengua catalana, llengua castellana i comentari de text. 

b) Entrevista personal.  

2. S’encarreguen els tràmits per a l’admissió de les persones candidates per aquesta via a l’Oficina d’Orientació 
per a l’Accés a la Universitat, dependent del departament de la Generalitat de Catalunya amb la competència 
d’universitats. 

 

Article 14. Fase d’exàmens 

1. S’encarrega la redacció i aprovació de la normativa de la fase d’exàmens al Consell Interuniversitari de 
Catalunya.  

2. S’encarrega la coordinació d’aquesta fase a l’Oficina d’Organització de les Proves d’Accés a la Universitat, 
dependent del Departament de la Generalitat de Catalunya amb competència d’universitats. Aquesta 
coordinació inclou les gestions relatives a la matrícula de les persones candidates i l’elaboració del calendari de 
tràmits, dels exàmens i dels criteris de correcció.  

 

Article 15. Fase d’entrevista personal 

El procediment relatiu a l’entrevista personal s’adjunta com a  

 

Annex II d’aquesta normativa. Serà competent per modificar-lo i desenvolupar-lo la comissió delegada del 
Consell de Govern amb competències sobre l’ordenació acadèmica dels estudis de grau. 

 



BOUAB Núm. 74           Maig del 2010 

 
 

_____________________________________________________ 92

Article 16. Resolució de l’entrevista 

1. El rector o rectora valorarà les actes de les comissions d’avaluació i resoldrà les sol·licituds d’entrevista com 
a APTE/A o NO APTE/A. Les persones qualificades com a NO APTE/A no podran demanar l’admissió als estudis 
sol·licitats per aquesta via en aquell curs acadèmic.  

 

Article 17. Reserva de places 

Els candidats que optin a l’admissió a un estudi de la UAB per aquesta via tenen reservat un u per cent de les 
places. En el cas dels estudis amb una oferta menor a cent places, se n’oferirà una per a aquesta via. 

 

CAPÍTOL VI.  ADMISSIÓ PER A PERSONES AMB TITULACIÓ UNIVERSITÀRIA 

 

Article 18. Requisits 

1. Podran sol·licitar l’admissió a un estudi de grau de la UAB les persones que estiguin en possessió d’una 
titulació universitària oficial o equivalent. 

2. Es consideren incloses dins d’aquest col·lectiu les persones que hagin obtingut l’homologació del seu títol 
universitari estranger a Espanya. 

 

Article 19. Admissió 

1. S’encarreguen els tràmits per a l’admissió de les persones candidates per aquesta via a l’Oficina d’Orientació 
per a l’Accés a la Universitat, dependent del departament de la Generalitat de Catalunya amb la competència 
d’universitats. 

2. En qualsevol cas les places s’adjudicaran d’acord amb la mitjana de l’expedient acadèmic de la titulació 
universitària, calculada amb els barems establerts al Reial decret 1393/2007. 

3. Les persones candidates que optin a l’admissió per aquesta via tenen reservat un tres per cent de les places. 
En el cas d’estudis amb una oferta menor a trenta-quatre places, se n’oferirà una per a aquesta via. 

 

CAPÍTOL VII.  ADMISSIÓ PER A PERSONES AMB ESTUDIS UNIVERSITARIS ESPANYOLS PARCIALS O 
AMB ESTUDIS UNIVERSITARIS PARCIALS, PROVINENTS DE SISTEMES EDUCATIUS ESTRANGERS 
RECOLLITS A L’ARTICLE 38.5 DE LA LLEI ORGÀNICA D’EDUCACIÓ 

 

Article 20. Àmbit d’aplicació 

Podran sol·licitar l’admissió a un estudi de grau de la UAB per aquesta via: 

Les persones amb estudis universitaris oficials espanyols iniciats. 

Les persones amb estudis universitaris parcials procedents de sistemes educatius d’estats membres de la 
Unió Europea o d’altres estats amb què s’hagin subscrit acords internacionals aplicables a l’accés a la 
universitat, d’acord amb el que estableix l’article 38.5 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, i 
l’article 20 del Reial decret 1892/2008, de 14 de novembre. 

 

Article 21. Oferta de places 

1. Anualment els centres de la UAB oferiran per aquesta via i per a cada estudi amb docència un nombre de 
places comprès entre l’u i el deu per cent de les places ofertes per a nou accés per preinscripció. 

2. El vicerectorat amb competències sobre l’ordenació dels estudis de grau podrà autoritzar un nombre de 
places superior al màxim establert a l’apartat anterior, amb la sol·licitud motivada prèvia del degà o degana, o 
director o directora del centre que imparteixi l’estudi. 

3. Els centres faran públic el nombre de places ofertes per a cada estudi, així com els criteris generals 
d’admissió, en el termini fixat en el calendari academicoadministratiu de la UAB. 

 

Article 22. Requisits 

1. Podran sol·licitar l’admissió a un estudi de grau les persones que es trobin en les situacions recollides a 
l’article 20 d’aquesta normativa, a les quals se’ls reconegui trenta o més crèdits, en aplicació del que disposa 
l’article 6 del Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre. 

A l’efecte de la valoració de l’expedient acadèmic previ per al reconeixement de crèdits, es tindran en compte 
els resultats acadèmics obtinguts per l’alumnat fins a la data de finalització del termini de presentació de la 
sol·licitud d’admissió. 
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2. No podran accedir per aquesta via les persones en l’expedient acadèmic d’origen de les quals constin 
assignatures de què s’hagin matriculat i no hagin superat per tercera vegada o successives vegades. 

3. Tampoc no podran accedir per aquesta via, un cop finalitzat el procés de reconeixement de crèdits, les 
persones a les quals se’ls reconegui un 75 % o més del nombre total de crèdits de la titulació a la qual volen 
accedir. El rector o rectora de la UAB, a proposta del deganat o de la direcció del centre, podrà deixar sense 
efecte aquesta limitació, en el cas d’estudis amb places vacants. 

4. Els esportistes d’alt nivell i alt rendiment que hagin de canviar de residència per motius esportius i que 
vulguin continuar els seus estudis a la UAB, de conformitat amb l’article 56.4 del Reial  decret 1892/2008, 
seran admesos als estudis sol·licitats, sense que ocupin les places reservades per a aquesta via, sempre que 
compleixin la resta de requisits d’aquest article. 

 

Article 23. Sol·licituds 

1. Cada curs s’obrirà un únic termini de sol·licitud, establert al calendari academicoadministratiu de la UAB.  

2. Les persones candidates adreçaran una sol·licitud al rector o rectora de la UAB per a cada estudi i centre 
determinat. 

3. El preu públic de la sol·licitud d’admissió per aquesta via serà igual al preu públic de les sol·licituds d'estudi 
d'expedient acadèmic per determinar les condicions acadèmiques de transferència i reconeixement. 

4. Caldrà acompanyar la sol·licitud d’admissió de la documentació següent: 

a) Escrit de motivació. 

b) Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport. 

c) Certificat acadèmic personal o fotocòpia compulsada de l’expedient, on consti, si escau, la branca de 
coneixement dels estudis. 

d) Pla d’estudis dels estudis d’origen. 

e) Programes de les assignatures cursades, compulsats per la universitat d’origen. 

f) Sistema de qualificació de la universitat d’origen, sempre que no es provingui del sistema educatiu 
espanyol. 

g) Resguard d’ingrés de l’import del preu públic de la sol·licitud. 

h) Documentació acreditativa d’exempció o bonificació d’aquest preu públic. 

i) Qualsevol altra documentació que la persona interessada cregui convenient. 

5. Tota la documentació adjunta haurà de complir els requisits de traducció i legalització establerts a la 
normativa vigent. 

 

Article 24. Revisió i ordenació de les sol·licituds 

1. El procés d’admissió es realitzarà d’acord amb els principis d’igualtat, mèrit i capacitat. 

2. Es denegaran les sol·licituds de les persones que no compleixin els requisits establerts a l’article 22 
d’aquesta normativa.  

3. Les sol·licituds que compleixin els requisits esmentats s’ordenaran d’acord amb els criteris següents: 

a) Primer, les persones procedents d’estudis afins a la branca de coneixement dels estudis sol·licitats. 

b) Segon, les persones procedents d’estudis no afins a la branca de coneixement dels estudis sol·licitats. 

4. Dins de cada grup, les sol·licituds s’ordenaran d’acord amb els criteris següents: 

a) Es calcularà la nota mitjana dels crèdits reconeguts, d’acord amb el procediment establert a l’Annex III. 

b) En els estudis que així es determini, es podrà ponderar la nota mitjana obtinguda amb la qualificació 
d’accés a la universitat, d’acord amb el procediment establert a l’Annex IV. 

5. Els centres faran públic el procediment d’ordenació de les sol·licituds per cada estudi, juntament amb la 
publicació del nombre de places ofertes. 

 

Article 25. Resolució 

1. El degà o degana, o director o directora del centre emetrà una proposta de resolució dins del termini 
establert pel calendari academicoadministratiu, que contindrà com a mínim: 

a) La relació d’alumnat admès provisionalment per ordre de prelació. 

b) La relació d’alumnat en llista d’espera provisional per ordre de prelació. L’admissió estarà condicionada a 
l’existència de vacants. 
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c) La relació d’alumnat no admès amb indicació dels motius. 

2. El degà o degana, o director o directora del centre farà arribar la proposta de resolució al rector o rectora de 
la UAB, en el termini fixat pel calendari academicoadministratiu. 

3. El rector o rectora de la UAB dictarà una resolució que contindrà, com a mínim: 

a) La relació d’alumnat admès. 

b) La relació d’alumnat en llista d’espera per ordre de prelació, l’admissió del qual quedarà condicionada a 
l’existència de vacants. 

c) La relació d’alumnat no admès amb indicació dels motius. 

4. El rector o rectora traslladarà la resolució als centres perquè la notifiquin a les persones interessades, 
d’acord amb el procediment establert a la normativa vigent. 

 

Article 26. Trasllat de l’expedient acadèmic 

1. L’admissió a la UAB estarà condicionada a la comprovació de les dades de la certificació acadèmica oficial 
tramesa per la universitat d’origen.  

2. Per als alumnes provinents d’altres universitats, l’adjudicació de plaça a la UAB obligarà, a instància de la 
persona interessada, al trasllat de l’expedient acadèmic corresponent, una vegada que la persona interessada 
acrediti a la universitat d’origen la seva admissió a la UAB.  

3. En el cas d’alumnes provinents de centres propis de la UAB, el trasllat de l’expedient acadèmic es tramitarà 
d’ofici. 

 

CAPÍTOL VIII.  ADMISSIÓ PER A PERSONES AMB ESTUDIS UNIVERSITARIS D’ALTRES SISTEMES 
EDUCATIUS ESTRANGERS 

 

Article 27. Oferta de places 

Anualment els centres de la UAB oferiran per aquesta via i per a cada estudi un nombre de places comprès 
entre l’u i el deu per cent de les places ofertes per a nou accés per preinscripció. 

El vicerectorat amb competències sobre l’ordenació dels estudis de grau podrà autoritzar un nombre de places 
superior al màxim establert a l’apartat anterior, amb la sol·licitud motivada prèvia del degà o degana, o director 
o directora del centre que imparteixi l’estudi. 

Els centres faran públic el nombre de places ofertes per a cada estudi, així com els criteris generals d’admissió, 
en el termini fixat en el calendari academicoadministratiu de la UAB. 

 

Article 28. Requisits per a sol·licitar l’admissió 

1. Podran sol·licitar l’admissió a un estudi de grau de la UAB per aquesta via les persones que compleixin els 
requisits següents: 

a) Tenir estudis universitaris estrangers, parcials o totals de sistemes educatius no inclosos al capítol VII 
d’aquesta normativa, que no hagin obtingut l’homologació del seu títol a Espanya. Les persones que n’hagin 
obtingut l’homologació, hauran de sol·licitar l’admissió per la via regulada al CAPÍTOL VI d’aquesta normativa. 

b) Tenir convalidats un mínim de trenta crèdits, en aplicació del que disposa l’article 57 del Reial decret 
1892/2008, de 14 de novembre. 

A l’efecte de la valoració de l’expedient acadèmic previ per al reconeixement de crèdits, es tindran en compte 
els resultats acadèmics obtinguts per l’alumnat fins a la data de finalització del termini de presentació de la 
sol·licitud d’admissió. 

2. No podran accedir per aquesta via les persones a l’expedient acadèmic d’origen de les quals constin 
assignatures de què s’hagin matriculat i que no hagin superat per tercera vegada o successives vegades. 

3. Tampoc no podran accedir per aquesta via les persones a les quals, un cop finalitzat el procés de 
reconeixement de crèdits, se’ls reconegui un 75 % o més del nombre total de crèdits de la titulació a què es vol 
accedir. El rector o rectora de la UAB, a proposta del deganat o de la direcció del centre, podrà deixar sense 
efecte aquesta limitació, en el cas d’estudis amb places vacants. 

 

Article 29. Efectes de la convalidació 

1.  Les persones que hagin obtingut la convalidació de trenta o més crèdits no podran sol·licitar l’admissió a la 
UAB el mateix curs acadèmic per un altre sistema d’accés a la universitat. 
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2. Les persones que hagin obtingut la convalidació d’entre un i vint-i-nou crèdits podran sol·licitar l’admissió per 
preinscripció universitària, únicament als estudis i centre que els ha convalidat, amb una qualificació de 5. 

3. Les persones que no hagin obtingut la convalidació de cap crèdit, abans de poder sol·licitar l’admissió per fer 
estudis de grau de la UAB, hauran d’accedir a la universitat per qualsevol dels procediments d’accés establerts 
a la normativa vigent. 

 

Article 30. Sol·licituds 

1. Cada curs s’obrirà un únic termini de sol·licitud, que estarà establert al calendari academicoadministratiu.  

2. Les persones candidates adreçaran una sol·licitud al rector o rectora de la UAB per a cada estudi i centre 
determinat. 

3. El preu públic de la sol·licitud d’admissió per aquesta via serà igual al preu públic de les sol·licituds d'estudi 
d'expedient acadèmic per determinar les condicions acadèmiques de transferència i reconeixement. 

4. Caldrà acompanyar la sol·licitud d’admissió de la documentació següent: 

a) Escrit de motivació. 

b) Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport. 

c) Certificat acadèmic personal. 

d) Pla d’estudis dels estudis d’origen. 

e) Programes de les assignatures cursades, compulsats per la universitat d’origen. 

f) El sistema de qualificació de la universitat d’origen. 

g) Resguard d’ingrés de l’import del preu públic de la sol·licitud. 

h) Documentació acreditativa d’exempció o bonificació d’aquest preu públic. 

i) Qualsevol altra documentació que la persona interessada cregui convenient. 

5. Tota la documentació adjunta haurà de complir els requisits de traducció i legalització establerts a la 
normativa vigent. 

 

Article 31. Revisió i ordenació de sol·licituds 

1. El procés d’admissió es realitzarà d’acord amb els principis d’igualtat, mèrit i  

capacitat. 

2. Es denegaran les sol·licituds de les persones que no compleixin els requisits establerts a l’article 28 
d’aquesta normativa.  

3. Les sol·licituds que compleixin els requisits esmentats s’ordenaran d’acord amb els criteris següents: 

a) Primer, les persones procedents d’estudis afins a la branca de coneixement dels estudis sol·licitats. 

b) Segon, les persones procedents d’estudis no afins a la branca de coneixement dels estudis sol·licitats. 

4. Dins de cada grup, s’ordenaran les sol·licituds en funció de la nota mitjana dels crèdits convalidats, que es 
calcularà d’acord amb el procediment establert a l'Annex V. 

 

Article 32. Resolució 

1. El degà o degana, o director o directora del centre emetrà una proposta de resolució dins del termini 
establert pel calendari academicoadministratiu, que contindrà, com a mínim: 

a) La relació d’alumnat admès provisionalment. 
b) La relació d’alumnat en llista d’espera provisional per ordre de prelació, l’admissió del qual quedarà 
condicionada a l’existència de vacants. 
c) La relació d’alumnat no admès amb indicació dels motius. 
 

2. El degà o degana, o director o directora farà arribar la proposta de resolució al rector o rectora de la UAB en 
el termini fixat pel calendari academicoadministratiu. 
 
3. El rector o rectora de la UAB dictarà una resolució que contindrà, com a mínim: 

a) La relació d’alumnat admès. 
b) La relació d’alumnat en llista d’espera per ordre de prelació, l’admissió del qual quedarà condicionada a 
l’existència de vacants. 
c) La relació d’alumnat no admès amb indicació dels motius. 
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4. El rector o rectora de la UAB traslladarà la resolució al centre perquè la notifiqui a les persones interessades, 
d’acord amb el procediment establert per la UAB. 

 

Disposició transitòria única. Període de coexistència d’estudis de grau i d’estudis de diplomatura, 
enginyeria tècnica, llicenciatura i enginyeria a l’efecte de l’accés amb estudis universitaris 
espanyols parcials 

 

Mentre no estiguin completament implantats els estudis de grau, s’interpretarà la normativa establerta als 
capítols VII i VIII d’acord amb els criteris següents. 

1.No s’admetrà als estudis de grau pels procediments establerts als capítols VII i VIII d’aquesta normativa 
l’alumnat que, una vegada aplicat el reconeixement o la convalidació dels crèdits dels estudis previs, no pugui 
matricular-se d’un mínim de trenta crèdits per manca d’implantació dels estudis. 
 
2.L'alumnat que no hagi estat admès als estudis de grau pels motius esmentats a l'apartat anterior, podrà 
sol·licitar la seva incorporació al títol oficial que ha estat substituït pels estudis de grau. Per autoritzar l'admissió 
als ensenyaments en procés d'extinció s'hauran de complir dues condicions: 

a) Reunir els requisits establerts en les normatives dels ensenyaments anteriors, vigents fins al setembre de 
2015. 
b) Que el curs al qual cal incorporar-se no hagi estat extingit a causa del procés d'implantació dels nous 
graus. 
Aquesta acceptació no comportarà, en cap cas, l'ampliació del període d'extinció aprovat per a cada 
assignatura. 
 

3. El percentatge de places ofertes per trasllat d’expedient dels estudis de diplomatura, enginyeria tècnica, 
llicenciatura i enginyeria superior disminuirà en un punt per cada curs d’implantació dels estudis de grau que 
els substitueixin. 

 

Disposició final única 

Tots els preceptes d’aquesta normativa seran d’aplicació als procediments d’accés i admissió als estudis de grau 
a partir de l’any acadèmic 2010-2011. 

 

  

Annex I.  Procediment d’admissió per la via d’accés mitjançant l’acreditació de l’experiència laboral 
o professional 

 

1. Fase de valoració de l’experiència acreditada: 

a)S’avaluarà l’experiència laboral o professional acreditada, atenent la idoneïtat de la professió exercida 
respecte de les competències per adquirir en l’estudi sol·licitat i la durada d’aquesta experiència. 

b) Aquesta avaluació estarà expressada mitjançant una qualificació numèrica, del 0 al 10, amb dos decimals. 
Només podran passar a la fase d’entrevista les persones amb una qualificació igual o superior a 5,00. 

 

2. Fase d’entrevista personal 

a) Les persones que tinguin qualificada la seva experiència laboral o professional amb un mínim de 5,00 
seran convocades a una entrevista personal. 

b) La finalitat de l’entrevista serà valorar la maduresa i idoneïtat de la persona candidata per seguir i superar 
els estudis al quals vol ser admesa. 

c) L’entrevista es qualificarà com a APTE/A o NO APTE/A. Les persones qualificades com a NO APTE/A no 
seran admeses als estudis sol·licitats per aquesta via. 

 

 
Annex II.  Procediment de la fase d’entrevista de la via d’accés per a més grans de 45 anys 

 
1. Fase d’entrevista personal 

a) Podran sol·licitar la realització de l’entrevista personal a la UAB les persones que hagin superat la fase 
d’exàmens a les universitats que hagin encarregat la seva coordinació a l’Oficina d’Organització de les Proves 
d’Accés a la Universitat. 
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b) A cada convocatòria només es podrà sol·licitar entrevista per a un únic estudi i centre concret, i la 
sol·licitud es tramitarà mitjançant el portal d’accés a la universitat del Consell Interuniversitari de Catalunya. 

c) El resultat de les entrevistes es publicarà al portal d’Accés a la universitat del Consell Interuniversitari de 
Catalunya i tindrà validesa únicament l’any en què es realitzin les entrevistes. 

d) La finalitat de l’entrevista serà valorar la maduresa i idoneïtat de la persona candidata  per seguir i superar 
els ensenyaments al quals vol ser admesa. 

 

2. Comissió d’Avaluació 

a) La Comissió d’Avaluació definida a l’Article 9 estarà encarregada de citar les persones candidates, dur a 
terme les entrevistes, avaluar-les com a APTE/A o NO APTE/A i emetre’n una acta. 

b) A l’acta de les sessions de les comissions d’avaluació es constatarà, com a mínim, l’acte de constitució, les 
avaluacions de cadascuna de les entrevistes i una proposta de resolució per a cada persona candidata.  

 

Annex III.  Càlcul de la nota per a l’ordenació de les sol·licituds d’admissió regulades a l’Article 
24.4.a) 

 

El càlcul de la nota mitjana dels crèdits reconeguts al qual es refereix l’Article 24.4.a) es farà d’acord d'acord 
amb els criteris següents: 

Les assignatures qualificades com a apte, convalidada, assolida, reconeguda, anul·lada, o de fase curricular que 
no tinguin cap nota associada no es tindran en compte per al barem de l’expedient. 

 

Es puntuaran les matèries adaptades amb la qualificació de l'assignatura prèvia. 

 

La nota mitjana dels crèdits provinent d’expedients de plans d’estudis estructurats en crèdits es calcularà 
d’acord amb la fórmula següent: 

 

 
 

CR = nota mitjana dels crèdits reconeguts 

P = puntuació de cada matèria reconeguda 

Nm = nombre de crèdits que integren la matèria reconeguda 

Nt = nombre de crèdits reconeguts en total 

 

La nota mitjana dels crèdits provinents d’expedients de plans d'estudis no estructurats en crèdits, es 
calcularà d’acord amb la fórmula següent: 

 

 
 

 

CR = nota mitjana dels crèdits reconeguts 

Pa = puntuació de cada matèria anual reconeguda 

Ps = puntuació de cada matèria semestral reconeguda 

na= nombre d’assignatures anuals reconegudes 

ns= nombre d’assignatures semestrals reconegudes 
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El valor de P, Pa i Ps dependrà de com estigui qualificada la matèria: 

a) En el cas que la matèria hagi estat qualificada amb valors quantitatius, la puntuació serà igual a la nota 
quantitativa que consti a l’expedient. 

b) En el cas que la matèria hagi estat qualificada amb valors qualitatius, la puntuació s’obtindrà d’acord amb el 
barem següent: 

 

No presentat = 0 

Apte per compensació = 0 

Suspens = 2,50 

Aprovat = 6,00 

Notable = 8,00 

Excel·lent = 9,50 

Matrícula d’honor = 10,00 

 

En cas d’expedients no provinents del sistema educatiu espanyol, el valor de P, Pa i Ps s’obtindrà mitjançant els 
procediments següents, ordenats per prelació: 

 Les equivalències de qualificacions estrangeres aprovades pel Ministeri amb les competències 
corresponents. 

 De no existir les anteriors, amb les equivalències de qualificacions estrangeres aprovades per la 
comissió delegada del Consell de Govern amb competències sobre l’ordenació acadèmica dels estudis de 
grau. 

 De no existir les anteriors, i si la UAB ha signat un conveni de col·laboració amb la universitat d’origen, 
s’aplicarà la qualificació que determini el coordinador o coordinadora d’intercanvi del centre. 

 De no existir aquest conveni, s’aplicarà un 5,50 com a nota mitjana dels crèdits reconeguts. 

 

 

Annex IV.  Càlcul de la nota per a l’ordenació de les sol·licituds d’admissió regulades a l’ Article 
24.4.b) 

 

El càlcul de la nota mitjana de l’expedient acadèmic al qual es refereix l’Article 24.4.b) es farà d’acord d'acord 
amb la fórmula següent: 

 

 
 

NP = nota ponderada 

NA= nota d’accés a la universitat 

CR= nota dels crèdits reconeguts calculats d’acord amb el procediment establert a l’Annex III. 

 

 

Annex V.  Càlcul de la nota mitjana per a l’ordenació de les sol·licituds d’admissió regulades al 
CAPÍTOL VIII 

 

El càlcul de la nota mitjana dels crèdits convalidats al qual es refereix l’Article 31 es farà d’acord amb els criteris 
següents: 

Les assignatures qualificades com a apte, convalidada, assolida, reconeguda, anul·lada, o de fase curricular que 
no tinguin cap nota associada no es tindran en compte per al barem de l’expedient. 

Es puntuaran les matèries adaptades amb la qualificació de l'assignatura prèvia. 

La nota mitjana dels expedients de plans d’estudis estructurats en crèdits es calcularà d’acord amb la fórmula 
següent: 
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CC = nota mitjana dels crèdits convalidats 

P = puntuació de cada matèria convalidada 

Nm = nombre de crèdits que integren la matèria convalidada 

Nt = nombre de crèdits convalidats en total 

 

 

La nota dels expedients de plans d'estudis no estructurats en crèdits es calcularà d’acord amb la fórmula 
següent: 

 

 
 

CC = nota mitjana dels crèdits convalidats 

Pa = puntuació de cada matèria anual convalidada 

Ps = puntuació de cada matèria semestral convalidada 

na= nombre d’assignatures anuals convalidades 

ns= nombre d’assignatures semestrals convalidades 

 

El valor de P, Pa i Ps s’obtindrà mitjançant els procediments següents, ordenats per prelació: 

 Les equivalències de qualificacions estrangeres aprovades pel Ministeri amb les competències 
corresponents. 

 De no existir les anteriors, amb les equivalències de qualificacions estrangeres aprovades per la 
comissió delegada del Consell de Govern amb competències sobre l’ordenació acadèmica dels estudis de 
grau. 

 De no existir les anteriors, i si la UAB ha signat un conveni de col·laboració amb la universitat d’origen, 
s’aplicarà la qualificació que determini el coordinador o coordinadora d’intercanvi del centre. 

 De no existir aquest conveni, s’aplicarà un 5,50 com a nota mitjana dels crèdits convalidats. 

 

SEGON.- Encarregar la vicerectora de Política Acadèmica l'execució i el seguiment de l'acord primer. 

 

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

 

Acord 32/2010, de 13 de maig, pel qual s'acorda: 

 

PRIMER.- APROVAR la proposta d'adscripció a la UAB de l'Escola Massana, Centre docent d'ensenyament 
superior. 

 

SEGON.- Elevar aquest acord al Consell Social per a la serva 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 efectius, i per tal que quan finalitzi el procés d'adscripció sigui comunicat a la 
Secretaria General als efectes que així pugui constar a l'Arxiu Institucional. 

 

 

Acord 33/2010, de 13 de maig, pel qual s'acorda: 

 

PRIMER.- Aprovar la proposta de modificació del Reglament del Comitè de Bioseguretat de la UAB, que tot 
seguit es transcriu: 
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Reglament del Comitè de Bioseguretat de la UAB 

 
PREÀMBUL 
 
Des del punt de vista estrictament legislatiu, el concepte de bioseguretat engloba un conjunt ampli i diversificat 
de grups normatius referits a la protecció dels éssers vius i del medi ambient davant els agents, factors i riscos 
de caràcter biològic. Aquí s’emmarquen les normes sobre sanitat vegetal, sanitat animal, seguretat alimentària, 
salut i seguretat humanes, seguretat ambiental i protecció de la biodiversitat.  
 
La normativa bàsica aplicable de prevenció dels riscos derivats de l’ús, exposició i emmagatzematge d’agents 
biològics potencialment perillosos per a la salut humana i per al medi ambient la preveuen el Reial decret 
178/2004, que desenvolupa la Llei 9/2003 que estableix el règim jurídic de la utilització confinada, 
l’alliberament voluntari i el comerç d’organismes genèticament modificats (OGM), i el Reial decret 664/1997, 
que desenvolupa la Llei 31/1995, modificada per la Llei 54/2003, de prevenció de riscos laborals en tot allò 
relatiu a la protecció dels treballadors davant dels riscos relacionats amb l’exposició a agents biològics. Hi ha 
altres normes que incideixen directament sobre la sanitat vegetal, encapçalades per la Llei 43/2002, de sanitat 
vegetal, i el Reial decret 58/2005, de mesures de protecció contra la introducció d’organismes nocius per als 
vegetals i els seus productes, i per a l’exportació i el trànsit cap a països tercers. I també hi ha altres normes 
que incideixen sobre la sanitat animal, encapçalades per la Llei 8/2003, de sanitat animal, i altres normatives, 
de caràcter més sectorial, com el Reial decret 2179/2004, de mesures de lluita contra la febre aftosa o el Reial 
decret 445/2007, de mesures de lluita contra la influença aviària. Tampoc no s’ha d’oblidar que la seguretat 
ambiental i la protecció de la biodiversitat, amb el Protocol de Cartagena com a instrument regulador 
internacional, també disposa d’una normativa àmplia i dispersa que regula aspectes com ara la introducció 
d’espècies exòtiques, el control de plagues, el control de problemes de salut pública associats a la fauna, el 
control sanitari d’establiments i instal·lacions, el control sanitari de les aigües, el risc de productes fitosanitaris, 
etc. 
 
D’acord amb les recomanacions establertes al Reial decret 178/2004 (Annex II), els estàndards internacionals 
acceptats i els criteris utilitzats per la Comissió Nacional de Bioseguretat, especialment pel que fa a 
organitzacions complexes amb instal·lacions d’utilització confinada de nivell 3 de contenció biològica, es va 
considerar necessària la constitució d’un comitè de bioseguretat a la UAB. 
 
El Consell de Govern de la Universitat Autònoma de Barcelona, a la sessió celebrada el 31 d’octubre de 2003, 
avançant-se als requeriments legals que li eren en aquell moment d’aplicació, va aprovar la creació, la 
composició i el reglament de funcionament del Comitè de Bioseguretat (en endavant CBS).  
 
El nou marc legal i, sobretot, l’experiència de la UAB en l’exercici de les funcions esmentades han motivat la 
proposta i aprovació d’una nova modificació d’aquest reglament perquè segueixi sent un instrument adequat als 
fins per als quals va ser creat i serveixi per a les necessitats actuals i futures de la Universitat Autònoma de 
Barcelona. 
 
Capítol I. Objecte del Reglament i funcions del Comitè de Bioseguretat de la UAB 
 
Article 1 
L’objecte d'aquest reglament és la regulació del funcionament del Comitè de Bioseguretat (CBS) de la 
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). 
 
Article 2 
A tot el que no estigui previst en aquest reglament, s’hi aplicaran les disposicions de la normativa esmentada al 
preàmbul i les de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú (modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener) i, en general, totes les 
normatives que, en l’àmbit europeu, estatal i autonòmic, regulin la bioseguretat.  
 
Article 3 
Funcions del Comitè de Bioseguretat: 
a) Participar, tot  verificant-ne el grau de conformitat amb la normativa vigent, en l’assessorament, 

identificació, revisió i aprovació de les instal·lacions i activitats relacionades amb l’exportació o la 
importació, l’alliberament al medi ambient, la utilització confinada, la producció, el transport, la 
comercialització, l’emmagatzemament, la destrucció i/o eliminació dels agents biològics, modificats o no 
genèticament, i dels derivats i els productes que els contenen. 

b) Avaluar les instal·lacions i activitats que requereixen una autorització, abans de notificar-ho a l’autoritat 
competent. 
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c) Controlar i garantir que les activitats i instal·lacions pròpies de la UAB, o adscrites al CBS, compleixin les 
normes legals i internes vigents. 

d) Establir els criteris de bioseguretat que haurà d’aplicar el CBS de la UAB. Per això, el CBS elaborarà i 
revisarà periòdicament el Manual de bioseguretat i els procediments generals que se’n deriven. 

e) Expedir els certificats que li siguin requerits d’acord amb les seves competències. 
f) Promoure iniciatives, en l’àmbit de la UAB, sobre procediments i accions per a la protecció efectiva de la 

salut humana, la diversitat biològica, la producció agropecuària i el medi ambient, i proposar, quan calgui, 
la millora de les condicions o la reparació de les deficiències en matèria de bioseguretat. 

g) Registrar tant el lliurament com la recepció d’agents patògens, d’OGM i/o dels seus derivats classificats dins 
del grup de risc 2 o superior. 

h) Notificar a les autoritats competents qualsevol vessament, contaminació o accident greu amb material 
bioperillós. 

i) Desautoritzar l’inici de qualsevol experiment que no estigui d’acord amb la normativa vigent. 
j) Suspendre qualsevol activitat que violi els principis de bioseguretat establerts per la normativa legal i 

interna. 
k) Informar sobre les reclamacions presentades per qualsevol membre de la comunitat universitària en relació 

amb possibles irregularitats referides a àrees de la competència del CBS. 
l) Impulsar activitats formatives i d’informació relatives a la bioseguretat en l’àmbit de la UAB. 
m) Vetllar perquè es garanteixi la protecció dels drets de propietat intel·lectual i la confidencialitat de les dades 

i informacions lliurades al CBS. 
n) Qualsevol altra funció que li sigui atribuïda per la llei o pels òrgans de govern de la UAB. 
 
Capítol II. Composició del CBS de la Universitat Autònoma de Barcelona 
 
Article 4 
4.1. El CBS de la UAB estarà integrat, pel cap baix, per cinc membres de professorat o personal investigador 
que, col·lectivament, tinguin coneixements i experiència en el camp de la tecnologia DNA Recombinant, l’ús de 
patògens humans, animals o vegetals, i que tinguin capacitat per a avaluar la seguretat d’instal·lacions i 
activitats de recerca o docència i per a identificar qualsevol risc potencial per a la salut humana, la diversitat 
biològica, la producció agropecuària i el medi ambient en general.  
 
4.2. Els membres representants del professorat i del personal investigador seran proposats per la Comissió 
d’Investigació i designats pel Consell de Govern de la UAB. 
 
4.3. Els membres experts exerciran la seva funció durant un període de quatre anys, renovables. Les 
renovacions es faran cada dos anys i afectaran la meitat de membres del Comitè. 
 
4.4. Cap membre no podrà delegar les seves funcions ni ser substituït a les sessions. 
 
4.5. Per a la destitució d’un membre del CBS caldrà un document que en justifiqui les causes (no assistència 
reiterada a les reunions, conducta inapropiada, conflicte d’interès no resolt, etc.). 
 
4.6. Cada membre del CBS tindrà dret a rebre els documents, expedits per la Secretaria General de la UAB, que 
n’acreditin l’adscripció al CBS i el temps d’exercici com a membre del Comitè. 
 
4.7. El CBS comptarà amb el suport tècnic del cap de l’Oficina de Medi Ambient de la UAB i d’una persona 
vinculada a l’Oficina, formada en l’àmbit de les ciències de la vida o la salut i la prevenció de riscos laborals, 
que actuarà com a coordinadora tècnica, d’acord amb el que es descriu a l’article 5.5. d’aquest reglament. 
 
Article 5 
5.1. El CBS serà presidit pel vicerector o vicerectora d’Investigació o persona en qui delegui. 
 
5.2. El cap de l’Oficina de Medi Ambient realitzarà les funcions de secretari o secretària. 
 
5.3. Les funcions del president o presidenta del CBS de la UAB són: 
a) Exercir la representació del Comitè davant d’altres institucions o òrgans. 
b) Acordar la convocatòria de les sessions i establir-ne l’ordre del dia. 
c) Presidir les sessions, moderar el desenvolupament dels debats i suspendre’ls per causes justificades. 
d) Dirimir amb el seu vot els empats, a l’efecte d’adopció d’acords. 
e) Visar les actes i certificar els acords del CBS. 
f) Qualsevol altra atribució que li correspongui, d’acord amb la legislació vigent en matèria d’òrgans col·legiats 

de les administracions públiques. 
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5.4. Les funcions del secretari o secretària són: 
a) Assistir a les reunions, amb veu i sense vot. 
b) Efectuar la convocatòria de les sessions per ordre del president o presidenta del CBS, així com altres 

comunicacions als membres del Comitè. 
c) Redactar les actes de cada sessió i expedir les certificacions dels acords aprovats. 
d) Custodiar la documentació relativa al Comitè. 
e) Garantir la coordinació necessària amb el Comitè de Seguretat i Salut (CSS), la Comissió d’Ètica en 

l’Experimentació Animal i Humana (CEEAH) i qualsevol altre comitè de la UAB que tingui alguna implicació 
en aspectes de bioseguretat. 

f) Exercir altres funcions que siguin inherents a la condició de secretari o secretària, d’acord amb aquest 
reglament i la legislació vigent en matèria d’òrgans col·legiats de les administracions públiques. 

 
5.5. Les funcions del coordinador tècnic o de la coordinadora tècnica del CBS són: 
a) Assistir a les reunions, amb veu i sense vot. 
b) Actuar com a interlocutor o interlocutora entre els investigadors, el CBS i l’administració. 
c) Facilitar al Comitè la documentació i la informació tècnica necessàries perquè aquest desenvolupi 

correctament les competències que té assignades. 
d) Dur a terme una primera avaluació de la informació tramesa al CBS, basant-se en els criteris establerts pel 

mateix Comitè. 
e) Rebre, processar i distribuir tota la documentació pròpia del CBS. 
f) Les funcions pròpies derivades del lloc de treball (tècnic o tècnica de bioseguretat) i d’altres que li assigni el 

CBS. 
 
Capítol III. Normes generals de funcionament del CBS de la UAB 
 
Article 6 
6.1. El CBS es reunirà com a mínim un cop cada trimestre, amb caràcter ordinari, i, amb caràcter extraordinari, 
a petició del president o presidenta o a iniciativa de la meitat dels seus membres. 
 
6.2. El CBS actuarà sempre que ho requereixi l’acompliment de les seves funcions i quan ho sol·liciti la 
Comissió d’Investigació de la UAB o el Consell de Govern. 
 
6.3. Per a la constitució vàlida del Comitè, la celebració de les sessions, les deliberacions i la presa d’acords, 
serà necessària la presència d’almenys la meitat dels membres i, en qualsevol cas, del president o presidenta i 
del secretari o secretària. En cas de vacant o absència justificada del president o presidenta, les seves funcions 
podran ser delegades en el membre del CBS de major edat o antiguitat, per aquest ordre; i, en cas de vacant o 
absència justificada del secretari o secretària, les seves funcions seran delegades en el coordinador tècnic o la 
coordinadora tècnica.  
 
6.4. No pot ser objecte de deliberació o acord cap assumpte que no figuri a l’ordre del dia, llevat que siguin 
presents tots els membres del Comitè i que es declari la urgència de l’assumpte amb el vot favorable de la 
majoria. 
 
Article 7 
7.1. Els membres del CBS que tinguin alguna vinculació o siguin part interessada en algun dels projectes 
avaluats no podran participar en aquest procés. 
 
7.2. Els membres del CBS hauran de respectar el principi de confidencialitat. 
 
7.3. A fi i efecte de refermar els principis de confidencialitat i de no conflicte d’interessos referits als dos 
apartats anteriors, tots els membres del CBS hauran de signar i lliurar al mateix Comitè, just després de la seva 
designació, el document Declaració de confidencialitat i de no conflicte d’interessos. 
 
 
Article 8 
8.1. El CBS està legitimat per a sol·licitar a l’investigador o investigadora principal d’un determinat projecte o 
procediment amb implicacions de bioseguretat, la informació addicional que consideri necessària per a 
l’acompliment de les seves funcions. 
 
8.2. Quan el president o presidenta ho consideri adient podrà demanar l’assessorament de persones expertes 
que no pertanyin al CBS, les quals persones hauran de respectar, en tot cas, el principi de confidencialitat.  
 
8.3. El CBS informarà de les seves actuacions a la Comissió d’Investigació de la UAB. 
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8.4. Els investigadors o investigadores principals s’adreçaran al CBS i en seran informats de les resolucions 
mitjançant el coordinador tècnic o la coordinadora tècnica del CBS a què es refereix l’article 5.5. 
 
Article 9 
9.1. Els acords del CBS seran adoptats per majoria simple de vots; les votacions es faran a ma alçada, i, en cas 
de produir-se empat, el vot del president o presidenta serà de qualitat. 
 
9.2. Si un projecte o procediment, amb implicacions de bioseguretat, ha estat avaluat desfavorablement caldrà 
fer-ne un informe sobre els motius i lliurar-ne una còpia a l’investigador o investigadora principal. Al seu torn, 
l’investigador o investigadora principal podrà expressar el seu punt de vista en una reunió del CBS. 
 
Article 10 
10.1. De cada sessió que celebri el CBS de la UAB, el secretari o secretària n’aixecarà una acta en què 
constaran les persones assistents, l’ordre del dia de la reunió, el lloc i les hores d’inici i finalització de la reunió, 
els punts principals de deliberació i els acords adoptats. 
 
10.2. A l’acta pot figurar, si ho sol·liciten els membres del Comitè, el vot contrari a l’acord adoptat, l’abstenció i 
els motius que la justifiquen, o el sentit del vot favorable. 
 
10.3. Les actes hauran de ser aprovades a la sessió següent. 
 
10.4. A la darrera sessió anual es presentaran i se sotmetran a aprovació tant la planificació de les activitats del 
CBS per a l’any entrant, com el calendari de les activitats programades (reunions ordinàries, cursos de 
formació, inspeccions, etc).  
 
Article 11 
11.1. Podran sol·licitar l’adscripció al CBS totes les organitzacions externes que formin part del Parc de Recerca 
de la UAB. 
 
11.2. Si no es sol·licita l’adscripció al CBS, sempre que es realitzin activitats amb agents patògens i organismes 
genèticament modificats, l’organització establirà, amb el CBS-UAB, els mecanismes de coordinació necessaris 
per a vetllar per la seguretat de les seves actuacions. 
 
11.3. Per a l’adscripció definitiva caldrà un compromís per escrit del màxim responsable de l’organització 
sol·licitant, de sotmetiment a les decisions adoptades pel CBS-UAB, i de contribució econòmica, en la proporció 
que es determini, al pressupost de funcionament del CBS-UAB. 
 
11.4. El CBS podrà donar assessorament en matèria de bioseguretat a empreses i altres organismes externs 
d’investigació mitjançant un conveni o contracte escrit. 
 
 
Disposicions transitòries i final 
 
Primera 
El Comitè podrà adoptar les mesures que estimi convenients per al desenvolupament de les funcions que 
preveu el Reglament, i per a la resolució de totes les qüestions que se suscitin sobre la interpretació i aplicació 
d’aquest reglament. 
 
Segona 
Aquest reglament tindrà vigència mentre no se n’acordi la modificació i sigui ratificada pel Consell de Govern. 
 
Tercera 
Aquest reglament entrarà en vigor l'endemà de la seva aprovació pel Consell de Govern de la UAB. 
 
 
SEGON.- Encarregar al vicerector d'Investigació l'execució i el seguiment de l'acord primer. 
 
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent de Recerca per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius. 
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Acord 34/2010, de 13 de maig, pel qual s'acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar la proposta de creació de l'Institut d'Estudis del Treball com a Institut universitari de recerca 
propi de la UAB. 
 
SEGON.- Elevar aquesta proposta al Consell Social per a la seva aprovació, si escau. 
 
TERCER.- Encarregar al vicerector d'Investigació l'execució i el seguiment de l'acord primer. 
 
QUART.- Comunicar els presents acords al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius, i per tal que quan finalitzi el procés de creació sigui comunicat a la Secretaria 
General als efectes que així consti a l'Arxiu Institucional. 
 
 
Acord 35/2010, de 13 de maig, pel qual s'acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar la proposta de participació de la UAB com a membre de ple dret de l'Associació de Facultats i 
Estudis de Ciències de la Comunicació. 
 
SEGON.- Autoritzar la rectora, o persona en qui delegui, perquè dicti els actes que siguin necessaris i formalitzi 
els documents que siguin pertinents per tal de fer efectiu el que disposa aquest acord, i perquè designi la seva 
representació en aquesta associació. 
 
TERCER.- Elevar el present acord al Consell Social per a la seva aprovació. 
 
 
 
I.5. Comissions del Consell de Govern 
 
I.5.1. Comissió d’Economia i d’Organització 
 
Acord 2/2010, de 7 de maig, pel qual s'acorda informar favorablement per 11 vots a favor, cap en contra i 
una abstenció el projecte de pressupost de la Universitat Autònoma de Barcelona per al 2010, i elevar-lo al 
Consell de Govern per a la seva aprovació.  
 
Acord 3/2010, de 7 de maig, pel qual s'acorda informar favorablement per 11 vots a favor, un en contra i 
dues abstencions el canvi puntual de la qualificació jurídica de les places de cap de l’Àrea de Personal Docent i 
de cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis. 
 
Acord 4/2010, de 7 de maig, pel qual s'acorda informar favorablement per 10 vots a favor, cap en contra i 
dues abstencions la informació sobre les places de l’Àrea d’Organització i Adjunt al vicerector de Personal 
Acadèmic. 
 
 
 
I.5.2. Comissió d’Estudis de Grau 
 
Acord 35/ 2010, d’11 de maig, pel qual s’aprova, s’aprova, la modificació de la memòria del títol de 
Graduat/Graduada en Estudis Anglesos, condicionat a l’acceptació del centre afectat un cop revisada la viabilitat 
dels canvis proposats. 
 
Acord 36/ 2010, d’11 de maig, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern, les taules d’adaptació 
dels estudis actuals als nous graus, que tot seguit es transcriu:  
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Acord 37/ 2010, d’11 de maig, pel qual s’informa favorablement l’adscripció a la UAB de l’Escola Massana, 
Centre d’Art i Disseny, i s’eleva al Consell de Govern per a la seva aprovació.  
 
 
Acord 38/ 2010, d’11 de maig, pel qual s’aprova l’oferta d’assignatures d’universitat per al curs acadèmic 
2010-2011, que tot seguit es transcriu: 
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Acord 39/ 2010, d’11 de maig, pel qual s’aproven les accions propedèutiques per al curs acadèmic 2010-
2011, que tot seguit es transcriu: 

Accions propedèutiques 2010-2011 
 

 
 
 
Acord 40/ 2010, d’11 de maig, pel qual s’informa favorablement la proposta de modificació de la Normativa 
d’Accés als estudis universitaris de grau de la UAB, i s’eleva al Consell de Govern per la seva aprovació. 
 
Acord 41/ 2010, d’11 de maig, pel qual s’informa favorablement la proposta de modificació de la Normativa 
sobre l’extinció dels plans d’estudis d’ensenyaments estructurats d’acord ordenaments anteriors al Reial Decret 
1393/2007, i s’eleva al Consell de Govern per la seva aprovació. 
 
Acord 42/ 2010, d’11 de maig, pel qual s’ aprova el reconeixement de Cicles Formatius de Grau Superior 
(CFGS) per crèdits d’estudis de grau, que tot seguit es transcriu: 
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Acord 42bis/ 2010, d’11 de maig, pel qual s’ aprova que el reconeixement de Cicles Formatius de Grau 
Superior (CFGS) per crèdits d’estudis del Grau en Ciències Ambientals es pugui aplicar també a la Llicenciatura 
en Ciències Ambientals, fent les adaptacions que es requereixin, ateses les diferències entre ambdós plans 
d’estudis. 
 
 
Acord 43/ 2010, d’11 de maig, pel qual s’aproven, per delegació del Consell de Govern, els criteris i les 
places per a l’accés a la titulació de segon cicle d’Antropologia Social, que tot seguit es transcriu: 
 

Accés a les titulacions de només 2n cicle. Curs 2010-2011 
 
 

 
 
Acord 44/ 2010, d’11 de maig, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern, l’oferta de places per 
a l’accés a la universitat per convalidació d’estudis estrangers per al curs acadèmic 2010-2011, que tot seguit 
es transcriu: 
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Criteris d’accés per convalidació d’estudis universitaris estrangers 
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Acord 45/ 2010, d’11 de maig, pel qual s’aproven, les activitats proposades per al reconeixement de crèdits 
de lliure elecció, que tot seguit es transcriu: 
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Acord 46/ 2010, d’11 de maig, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern, la concessió de premi 
extraordinari de titulació, al senyor Francisco Villavicencio Goula. 
 
Acord 47/ 2010, d’11 de maig, pel qual s’aprova, atès que només es tracta d’una modificació de caràcter 
procedimental, la modificació dels criteris per a la concessió de matrícules d’honor a alumnes de titulacions de 
primer i segon cicle de la UAB, aprovats pel Consell de Govern el 22 de desembre de 2003.  
 

Criteris per a la concessió de matrícules d’honor a alumnes de titulacions de primer i segon cicle  
 
 
Proposta de Modificació de l’acord 98/2003 
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Acord 48/ 2010, d’11 de maig, pel qual s’aprova l’inici dels tràmits per a l’obtenció de l’equivalència del títol 
propi de Graduat Superior en Disseny pel títol oficial de Graduat/da en Disseny, d’acord amb el què disposa el 
Reial Decret 1272/2003, de 10 d’octubre, que regula les condicions per a la declaració d’equivalència del títols 
espanyols d’ensenyament superior universitari o no universitari als títols universitaris de caràcter oficial i 
validesa a tot el territori nacional. 
 
Acord 49/ 2010, d’11 de maig, pel qual es dóna el vistiplau a l’activitat susceptible de reconeixement com a 
crèdits de lliure elecció “III-LLP Intensive Programme Curs 2009-2010 Monitoring Evidence Based Practice In” 
 
 
I.5.3. Comissió d’Estudis de Postgrau 
 
Acord 35/ 2010, de 25 de maig, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern, la modificació dels 
plans d’estudis de màsters universitaris següents: 
 

- Màster en Ecologia Terrestre i Gestió de la Biodiversitat 
- Màster en Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania 
- Màster en Traducció, Interpretació i Estudis Interculturals 
- Màster en Estudis Teatrals 

 
Acord 36/ 2010, de 25 de maig, pel qual s’aprova la convocatòria d’ajuts a la matrícula de màsters 
universitaris per a estudiants amb tractament d’extracomunitaris no residents, que tot seguit es transcriu: 
 

Tercera convocatòria d’ajuts a la matrícula de màsters universitaris per a estudiants  
amb tractament d’extracomunitaris no residents per al curs 2010-2011  

 
La UAB convoca 30 ajuts a la matrícula de màster per als estudiants amb tractament d’extracomunitaris no 
residents que tinguin previst iniciar un estudi oficial de màster el curs 2010-2011, els quals es regiran per les 
bases següents: 
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I. Descripció de l’ajut i àmbit d’aplicació 
 
1. Els ajuts cobriran únicament l’import corresponent al recàrrec del preu per crèdit matriculat en estudis 
oficials de màsters universitaris, inclosos els crèdits de complements de formació, per als estudiants amb 
tractament d’extracomunitaris no residents, aprovat pel Consell Social per al curs 2010/2011. 
 
2. Per a la matrícula en màsters interuniversitaris només s’adjudicaran aquests ajuts per a aquells màsters que 
siguin coordinats per la UAB i, que per tant,  requereixin formalitzar la matrícula a la mateixa UAB. 
 
3. Aquests ajuts només podran ser adjudicats  a estudiants de màsters universitaris que s’imparteixen en 
centres propis de la UAB, el preu de matrícula dels quals no estigui subjecte a regulacions específiques. 
 
 
II. Requisits per a l’adjudicació de l’ajut: 
 
Per tal que els pugui ser adjudicat un dels ajuts, els estudiants hauran d’acreditar els requisits següents: 
 

- Ser estudiant estranger no resident en països que tinguin el tractament de membres de la Unió 
Europea.  
Els Països que es considera que tenen tractament de membres de la Unió Europea, els residents dels 
quals queden exclosos d’aquesta convocatòria, són els següents: Alemanya, Àustria, Bèlgica, 
Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Holanda, Hongria, Islàndia, 
Irlanda, Itàlia, Letònia, Liechtenstein, Lituània, Luxemburg, Malta, Noruega, Polònia, Portugal, Regne 
Unit, República Txeca, Romania, Suècia, Suïssa i Xipre.  

- Estar admès en un màster universitari per al curs 2010-2011  en període de preinscripció obert fins el 
18 de juny de 2010 (queden exclosos els alumnes que estiguin en llista d’espera que puguin ser 
admesos amb posteriorirtat) 

- Tenir un expedient acadèmic amb un excel·lent rendiment. 
- Haver formalitzat la matrícula d’un mínim de 60 crèdits, llevat d’aquells casos en els quals la 

planificació anual del màster no arribi als 60 crèdits. En aquest darrer supòsit, s’haurà d’acreditar la 
matrícula en tots els crèdits del màster programats per a l’any acadèmic per al qual se sol·licita l’ajut. 

- Haver formalitzat la matricula al màster abans del 13 d’octubre de 2010.  
 
 
III. Presentació de sol·licituds de l’ajut 
 
La UAB posarà a disposició de les persones interessades una pàgina web específica per aquesta convocatòria, a 
través de la qual es podran presentar les sol·licituds d’aquests ajuts per via telemàtica. 
 
El termini de presentació de sol·licituds per a participar en aquesta convocatòria d’ajuts s’obrirà el 
20 de juliol de 2010 i finalitzarà el 15 d’agost de 2010.  
 
IV. Procediment d’adjudicació dels ajuts 
 
 
Per adjudicar els ajuts, tindran preferència els estudiants que, havent obtingut l’ajut per al curs 2009/2010 i 
aprovat la totalitat dels crèdits matriculats,  es matriculin de nou en el curs 2010/2011 dels crèdits necessaris 
per a finalitzar el màster universitari. 
 
1. Per a l’adjudicació dels ajuts se seguirà el procediment següent: 
 

1. Comprovar que els sol·licitants compleixen els requisits exigits en aquesta convocatòria. 
2. Baremar els expedients acadèmics dels sol·licitants 
3. Ordenar les peticions que compleixen els requisits per ordre decreixent de la nota de baremació 
4. Adjudicar el nombre d’ajuts convocats als sol·licitants per ordre de major a menor quant a la baremació 

del seu expedient  
 
2. Aquesta convocatòria serà resolta pel Vicerectorat de Política Acadèmica 
 
3. Els terminis per a la resolució d’aquesta convocatòria seran els següents: 
 

5. La resolució provisional es publicarà durant la primera quinzena del mes de setembre 
6. Una vegada publicada la resolució provisional, s’obrirà un període d’al·legacions de 10 dies 
7. La resolució definitiva es publicarà abans del 30 de setembre de 2010 
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4.- La resolució d’adjudicació dels ajuts contindrà la relació dels estudiants als quals s’adjudica l’ajut, dels 
estudiants que, tot i reunir els requisits exigits, queden en llista d’espera, i dels estudiants als quals es denega 
l’adjudicació de l’ajut amb la especificació de la causa de denegació. 

 
V. Revisió de l’adjudicació dels ajuts 
 
Després del dia 13 d’octubre es comprovarà la situació de la matrícula dels estudiants que  hagin obtingut un 
ajut. Si d’aquesta comprovació es desprèn que no es compleixen els requisits exigits es procedirà a la revocació 
de l’ajut, el qual serà adjudicat al sol·licitant següent de la llista d’espera. 
 
VI. Incompatibilitats: 
 
Aquests ajuts de matrícula són incompatibles amb qualsevol altre ajut o beca que  cobreixi la totalitat del preu 
dels crèdits matriculats.  
 
 
Acord 37/ 2010, de 25 de maig, pel qual s’informa favorablement la creació del nou estudi de doctorat 
“Mitjans, Comunicació i Cultura”, i s’eleva al Consell de Govern per a la seva aprovació. 
 
 
Acord 38/ 2010, de 25 de maig, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern, el contingut dels 
estudis de doctorat “Mitjans, Comunicació i Cultura”, “Comunicació i Periodisme” i “Computació d’Altes 
Prestacions”.  
 
 
Acord 39/ 2010, de 25 de maig, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern les places i línies de 
recerca dels estudis de doctorat per al curs 2010-2011, que tot seguit es transcriu: 
 

Aprovació de places i línies de recerca dels estudis de doctorat per al curs 2010-2011 
 

 

ESTUDI DE DOCTORAT Places 

09/10 

Places 

10/11 

 
Modificació 

Línies 

 
Respon 

Morfologia i Patologia Estructural i 
Molecular 

5 5  No 

Medicina 75 75 Si  

Publicitat i Relacions Públiques - 15 Si  

 
 
Acord 40/ 2010, de 25 de maig, pel qual s’aprova la resolució de la convocatòria d’ajuts per a fomentar la 
internacionalització dels tribunals de tesis doctorals 2009, que tot seguit es transcriu: 
 

Ajuts per fomentar la internacionalització dels tribunals de tesis doctorals any 2009 
 
CONCEDITS 

Departament Doctorand 
Import 

Concedit 

Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia Luis Álvarez Fernández 41,71 € 

Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia Ana María Morton Juaneda 361,27 € 

Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia Sandra Nogué Bosch 115,93 € 

Biologia Cel.lular, Fisiologia i Immunologia Anna Domènech Fontanals 486,72 € 
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Departament Doctorand 
Import 

Concedit 

Ciències de l' Antiguitat i de l' Edat Mitjana Núria Gómez Llauger 210,00 € 

Ciències de la Computació Marçal Rusiñol Sanabra 384,05 € 

Ciències de la Computació Alicia Fornés Bisquerra 378,77 € 

Ciències de la Computació José Antonio Rodríguez Serrano 322,41 € 

Ciències de la Computació Pau Baiget Arasanz 453,22 € 

Ciències de la Computació Pau Baiget Arasanz 46,78 € 

Dret Privat Raluca Nicoleta Ionescu 388,52 € 

Dret Privat Raluca Nicoleta Ionescu 111,48 € 

Economia Aplicada Sara Ayllón Gatnau 500,00 € 

Economia de l' Empresa Karen Murdock 220,03 € 
Economia i Història Econòmica (Fonaments Anàlisi 

Econòmica) Luca Paolo Merlino 282,10 € 

Enginyeria Electrònica Marta Gil Barba 500,00 € 

Filologia Catalana Ía Lara Aeli Navarro Ibarra 318,56 € 

Física Amelia Barreiro Megino 116,80 € 

Física Elena Taboada Cabellos 372,45 € 

Física Xavi Martí Rovirosa 357,86 € 

Física Joan Torrens Serra 500,00 € 

Geologia Ricardo Cestari 208,55 € 

ICTA Miquel Àngel Martínez Botí 0,00 € 

Medicina i Cirurgia Animal Carlo Siracusa 233,83 € 

Psicologia Social Beatriz Olaya Guzmán 205,90 € 

Psicologia Social Simone Belli 294,74 € 

Sanitat i Anatomia Animal Maria Fort de Puig 500,00 € 
 
 

CONCEDITS PARCIALMENT 

Departament Doctorand 
Import 

concedit 

Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius Mónica Malem Denham 61,55 € 

Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius Genaro de Carvalho Costa 88,00 € 

Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia Belén Sánchez Humanes 239,03 € 

Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia Ana María Morton Juaneda 66,32 € 

Ciència Animal i dels Aliments Gemma Tedó Pérez 239,03 € 

Ciència Animal i dels Aliments Cecilia Pedernera Romano 239,03 € 

Ciències de l' Antiguitat i de l' Edat Mitjana Francisca Navarro Sánchez 103,76 € 

Ciències de la Computació Andrés García Camino 159,45 € 

Ciències de la Computació Marçal Rusiñol Sanabra 55,43 € 

Ciències de la Computació Jaume García Barnés 174,65 € 

Ciències de la Computació José Antonio Rodríguez Serrano 84,90 € 

Ciències de la Computació Francisco Javier Orozco Cano 239,03 € 

Ciències de la Computació David Rotger Muñoz 85,83 € 

Dret Privat Crístian Oró Martínez 153,27 € 

Dret Privat Crístian Oró Martínez 76,62 € 

Dret Privat Vésela Andreeva Andreeva 136,03 € 

Economia Aplicada Ana Isabel Guerra Hernández 239,03 € 
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Departament Doctorand 
Import 

concedit 

Economia i Història Econòmica (Fonaments Anàlisi 
Econòmica) Dimitrios Xefteris 213,61 € 

Economia i Història Econòmica (Fonaments Anàlisi 
Econòmica) Ata Nur 239,03 € 

Enginyeria Electrònica Javier Martín Martínez 200,70 € 

Enginyeria Electrònica Joan Lluís Lopez Méndez 239,03 € 

Enginyeria Electrònica Esteve Amat i Bertran 214,48 € 

Filologia Catalana Dimitra Lazaridou-Chatzigoga 187,40 € 

Filologia Espanyola Diana González Martín 239,03 € 

Física Xavi Martí Rovirosa 68,19 € 

Física Carolina Deluca 239,03 € 

Física Katerina Zalamova 239,03 € 

Física Irene Fernández Cuesta 65,42 € 

Física Carlos Osuna 131,43 € 

Física Marta Gibert 239,03 € 

Física Nuria del Valle Benedi 239,03 € 

Física Daniel García 239,03 € 

Física Elisabeth Verdeny Colominas 224,59 € 

Geologia Ricardo Cestari 91,03 € 

Geologia Raquel Villalonga Monte 84,38 € 

Geologia Eliseo Tesón del Hoyo 163,38 € 

Geologia Valentí Oliveras Castro 82,48 € 

Medicina i Cirurgia Animal Francesc Closa Sebastià 236,39 € 

Medicina i Cirurgia Animal Francesc Darnaculleta Caballer 239,03 € 

Prehistòria Lidia Colominas Barberà 84,41 € 

Psicologia Social Daniel López Gómez 93,11 € 

Psicologia Social Mònica Balltondre Pla 116,04 € 

Psicologia Social Jose Manuel Alcaraz Barriga 239,03 € 
 
 
 
 
Acord 41/ 2010, de 25 de maig, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern, i a proposta del 
Departament de Psicologia Clínica i de la Salut, concedir el premi extraordinari de doctorat, al la senyora Esther 
Pousa i Tomàs. 
 
 
 
 
I.5.4. Comissió de Personal Acadèmic 
 
Acord 26/2010, de 6 de maig, pel qual s’informa favorablement el model de dedicació docent i elevar-lo al 
Consell de Govern per a la seva aprovació.  
 
 
Acord 27/2010, de 6 de maig, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern, la convocatòria de 
concursos de Personal Acadèmic Permanent, que tot seguit es transcriu: 
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Convocatòria de places de Personal Acadèmic Permanent, per delegació del Consell de Govern  
 

Convocatòria cossos docents places campus (Acreditats) 

Plaça Cos Àrea  

1  Professor Titular d’Universitat Matemàtica Aplicada 
1  Professor Titular d’Universitat Química Analítica 
1  Professor Titular d’Universitat Química Física 
1  Professor Titular d’Universitat Física Teòrica 
1  Professor Titular d’Universitat Òptica 
1  Professor Titular d’Universitat Ecologia 
1  Professor Titular d’Universitat Antropologia Física 
1  Professor Titular d’Universitat Zoologia 
1  Professor Titular d’Universitat Microbiologia 
1  Professor Titular d’Universitat Fonaments de l’Anàlisi Econòmica 
1  Professor Titular d’Universitat Didàctica de les Ciències Experimentals 
1  Professor Titular d’Universitat Filologia Catalana 
1  Professor Titular d’Universitat Filosofia 
1  Professor Titular d’Universitat Dret Processal 
1  Professor Titular d’Universitat Enginyeria Química 
1  Professor Titular d’Universitat Fisiologia 
1  Professor Titular d’Universitat Anatomia i Anatomia Patològica Comparada 
1  Professor Titular d’Universitat Medicina i Cirurgia Animal 
1  Professor Titular d’Universitat Teoria del Senyal i Comunicacions 
1  Professor Titular d’Universitat Enginyeria de Sistemes i Automàtica 
1  Professor Titular d’Universitat Arquitectura i Tecnologia de Computadors 
3  Professor Titular d’Universitat Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial 
1  Professor Titular d’Universitat Història de l’Art 
2  Professor Titular d’Universitat Periodisme 

 

Total de places:  27 
 

Referència del Concurs: B1/077 
Cos al qual pertany la plaça: Professor Titular d’Universitat  
N. de places: 1  
Àrea de coneixement: Matemàtica Aplicada 
Departament: Matemàtiques 
Perfil docent: Modelització Matemàtica 
Perfil investigador: Matemàtica Aplicada 
 
Referència del Concurs: B2/078 
Cos al qual pertany la plaça: Professor Titular d’Universitat  
N. de places: 1  
Àrea de coneixement: Química Analítica 
Departament: Química 
Perfil docent: Química Analítica II 
Perfil investigador: Química Analítica 
 
Referència del Concurs: B3/079 
Cos al qual pertany la plaça: Professor Titular d’Universitat  
N. de places: 1  
Àrea de coneixement: Química Física 
Departament: Química 
Perfil docent: Química Física II. Química Física Avançada. 
Perfil investigador: Química Física 
 
Referència del Concurs: B4/080 
Cos al qual pertany la plaça: Professor Titular d’Universitat  
N. de places: 1  
Àrea de coneixement: Física Teòrica 
Departament: Física 
Perfil docent: Física Quàntica I i Física Quàntica II 
Perfil investigador: Física Teòrica. 
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Referència del Concurs: B5/081 
Cos al qual pertany la plaça: Professor Titular d’Universitat  
N. de places: 1  
Àrea de coneixement: Òptica 
Departament: Física 
Perfil docent: Òptica 
Perfil investigador: Òptica 
 
Referència del Concurs: B6/082 
Cos al qual pertany la plaça: Professor Titular d’Universitat  
N. de places: 1  
Àrea de coneixement: Ecologia 
Departament: Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia 
Perfil docent: Ecologia 
Perfil investigador: Ecologia 
 
Referència del Concurs: B7/083 
Cos al qual pertany la plaça: Professor Titular d’Universitat  
N. de places: 1  
Àrea de coneixement: Antropologia Física 
Departament: Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia 
Perfil docent: Genètica Humana 
Perfil investigador: Antropologia Física 
 
Referència del Concurs: B8/084 
Cos al qual pertany la plaça: Professor Titular d’Universitat  
N. de places: 1  
Àrea de coneixement: Zoologia 
Departament: Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia 
Perfil docent: Zoologia  
Perfil investigador: Zoologia 
 
Referència del Concurs: B9/085 
Cos al qual pertany la plaça: Professor Titular d’Universitat  
N. de places: 1  
Àrea de coneixement: Microbiologia 
Departament: Genètica i Microbiologia 
Perfil docent: Virologia 
Perfil investigador: Microbiologia 
 
Referència del Concurs: B10/086 
Cos al qual pertany la plaça: Professor Titular d’Universitat  
N. de places: 1  
Àrea de coneixement: Fonaments de l’Anàlisi Econòmica 
Departament: Economia i Història Econòmica 
Perfil docent: Fonaments de l’Anàlisi Econòmica 
Perfil investigador: Fonaments de l’Anàlisi Econòmica 
 
Referència del Concurs: B11/087 
Cos al qual pertany la plaça: Professor Titular d’Universitat  
N. de places: 1  
Àrea de coneixement: Didàctica de les Ciències Experimentals 
Departament: Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals 
Perfil docent: Didàctica de les Ciències  a Primària. 
Perfil investigador: Didàctica de les Ciències Experimentals 
 
Referència del Concurs: B12/088 
Cos al qual pertany la plaça: Professor Titular d’Universitat  
N. de places: 1  
Àrea de coneixement: Filologia Catalana 
Departament: Filologia Catalana 
Perfil docent: Història social de la llengua catalana i Llengua catalana estàndard als 

mitjans de comunicació. 
Perfil investigador: Filologia Catalana 
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Referència del Concurs: B13/089 
Cos al qual pertany la plaça: Professor Titular d’Universitat  
N. de places: 1  
Àrea de coneixement: Filosofia 
Departament: Filosofia 
Perfil docent: Filosofia medieval. Pensament filosòfic antic i medieval.   
Perfil investigador: Filosofia  
 
Referència del Concurs: B14/090 
Cos al qual pertany la plaça: Professor Titular d’Universitat  
N. de places: 1  
Àrea de coneixement: Dret Processal 
Departament: Dret Privat 
Perfil docent: Dret Processal I i Dret Processal II 
Perfil investigador: Dret Processal 
 
Referència del Concurs: B15/091 
Cos al qual pertany la plaça: Professor Titular d’Universitat  
N. de places: 1  
Àrea de coneixement: Enginyeria Química 
Departament: Enginyeria Química 
Perfil docent: Enginyeria Química 
Perfil investigador: Enginyeria Química 
 
Referència del Concurs: B16/092 
Cos al qual pertany la plaça: Professor Titular d’Universitat  
N. de places: 1  
Àrea de coneixement: Fisiologia 
Departament: Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia 
Perfil docent: Fisiologia mèdica. Canvis biològics durant el cicle vital. 
Perfil investigador: Fisiologia 
 
Referència del Concurs: B17/093 
Cos al qual pertany la plaça: Professor Titular d’Universitat  
N. de places: 1  
Àrea de coneixement: Anatomia i Anatomia Patològica Comparada 
Departament: Sanitat i Anatomia Animals 
Perfil docent: Anatomia i Embriologia Veterinàries 
Perfil investigador: Anatomia i Anatomia Patològica Comparada 
 
Referència del Concurs: B18/094 
Cos al qual pertany la plaça: Professor Titular d’Universitat  
N. de places: 1  
Àrea de coneixement: Medicina i Cirurgia Animal 
Departament: Medicina i Cirurgia Animal 
Perfil docent: Cirurgia – Traumatologia  
Perfil investigador: Medicina i Cirurgia Animal 
 
Referència del Concurs: B19/095 
Cos al qual pertany la plaça: Professor Titular d’Universitat  
N. de places: 1  
Àrea de coneixement: Teoria del Senyal i Comunicacions 
Departament: Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes 
Perfil docent: Transmissió per suport físic 
Perfil investigador: Teoria del Senyal i Comunicacions 
 
Referència del Concurs: B20/096 
Cos al qual pertany la plaça: Professor Titular d’Universitat  
N. de places: 1  
Àrea de coneixement: Enginyeria de Sistemes i Automàtica 
Departament: Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes 
Perfil docent: Sistemes Electrònics de Control 
Perfil investigador: Enginyeria de Sistemes i Automàtica 
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Referència del Concurs: B21/097 
Cos al qual pertany la plaça: Professor Titular d’Universitat  
N. de places: 1  
Àrea de coneixement: Arquitectura i Tecnologia de Computadors 
Departament: Microelectrònica i Sistemes Electrònics 
Perfil docent: Disseny de Sistemes Digitals 
Perfil investigador: Arquitectura i Tecnologia de Computadors 
 
Referència del Concurs: B22/098 
Cos al qual pertany la plaça: Professor Titular d’Universitat  
N. de places: 2  
Àrea de coneixement: Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial 
Departament: Ciències de la Computació 
Perfil docent: Estructura de Dades. Visió per Computador. 
Perfil investigador: Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial 
 
Referència del Concurs: B23/100 
Cos al qual pertany la plaça: Professor Titular d’Universitat  
N. de places: 1  
Àrea de coneixement: Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial 
Departament: Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions 
Perfil docent: Xarxes de Computadors I 
Perfil investigador: Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial 
 
Referència del Concurs: B24/101 
Cos al qual pertany la plaça: Professor Titular d’Universitat  
N. de places: 1  
Àrea de coneixement: Història de l’Art 
Departament: Art i Musicologia 
Perfil docent: Història de l’Art Medieval 
Perfil investigador: Història de l’Art 
 
Referència del Concurs: B25/102 
Cos al qual pertany la plaça: Professor Titular d’Universitat  
N. de places: 1  
Àrea de coneixement: Periodisme 
Departament: Mitjans, Comunicació i Cultura 
Perfil docent: Polítiques de Comunicació 
Perfil investigador: Periodisme 
 
Referència del Concurs: B26/103 
Cos al qual pertany la plaça: Professor Titular d’Universitat  
N. de places: 1  
Àrea de coneixement: Periodisme 
Departament: Periodisme i Ciències de la Comunicació 
Perfil docent: Teoria i Pràctica de la Redacció Periodística 
Perfil investigador: Periodisme 

 
 
 
 

Convocatòria cossos docents plaça vinculada (UAB – ICS) 
 

 
 
Nombre Categoria Àrea      
 
8 Professor titular d’universitat Medicina  
1 Professor titular d’universitat Radiologia i Medicina Física  
 
Total places:  9 
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Referència del Concurs: B1/104 
Cos docent: Professor titular d’universitat     
Nombre de places: 1 
Àrea de coneixement: Medicina 
Departament:  Medicina 
Especialitat: Endocrinologia i Nutrició 
Institució Sanitària:  Institut Català de la Salut 
Destí: Hospital de la Vall d’Hebron 
 
Referència del Concurs: B2/105 
Cos docent: Professor titular d’universitat     
Nombre de places: 1 
Àrea de coneixement: Medicina 
Departament:  Medicina 
Especialitat: Geriatria 
Institució Sanitària:  Institut Català de la Salut 
Destí: Hospital de la Vall d’Hebron 
 
Referència del Concurs: B3/106 
Cos docent: Professor titular d’universitat     
Nombre de places: 1 
Àrea de coneixement: Medicina 
Departament:  Medicina 
Especialitat: Pneumologia 
Institució Sanitària:  Institut Català de la Salut 
Destí: Hospital de la Vall d’Hebron 
 
Referència del Concurs: B4/107 
Cos docent: Professor titular d’universitat     
Nombre de places: 1 
Àrea de coneixement: Medicina 
Departament:  Medicina 
Especialitat: Cardiologia 
Institució Sanitària:  Institut Català de la Salut 
Destí: Hospital de la Vall d’Hebron 
 
Referència del Concurs: B5/108 
Cos docent: Professor titular d’universitat     
Nombre de places: 1 
Àrea de coneixement: Medicina 
Departament:  Medicina 
Especialitat: Medicina Interna – Patologia General 
Institució Sanitària: Institut Català de la Salut 
Destí: Hospital Germans Trias i Pujol 
 
Referència del Concurs: B6/109 
Cos docent: Professor titular d’universitat     
Nombre de places: 1 
Àrea de coneixement: Medicina 
Departament:  Medicina 
Especialitat: Pneumologia 
Institució Sanitària:  Institut Català de la Salut 
Destí: Hospital Germans Trias i Pujol 
 
Referència del Concurs: B7/110 
Cos docent: Professor titular d’universitat     
Nombre de places: 1 
Àrea de coneixement: Medicina 
Departament:  Medicina 
Especialitat: Medicina Interna – Pràctica Clínica 
Institució Sanitària:  Institut Català de la Salut 
Destí: Hospital Germans Trias i Pujol 
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Referència del Concurs: B8/111 
Cos docent: Professor titular d’universitat     
Nombre de places: 1 
Àrea de coneixement: Medicina 
Departament:  Medicina 
Especialitat: Aparell Digestiu 
Institució Sanitària:  Institut Català de la Salut 
Destí: Hospital Germans Trias i Pujol 
 
Referència del Concurs: B9/112 
Cos docent: Professor titular d’universitat     
Nombre de places: 1 
Àrea de coneixement: Radiologia i Medicina Física 
Departament:  Medicina 
Especialitat: Radiodiagnòstic 
Institució Sanitària: Institut Català de la Salut 
Destí: Hospital de la Vall d’Hebron 

 
 
 
 

Convocatòria cossos docents plaça vinculada (UAB – SANT PAU) 
 
 
 
Nombre Categoria Àrea       
 
1 Professor titular d’universitat Bioquímica i Biologia Molecular 
2 Professor titular d’universitat Medicina 
 
 
Total places:  3 
 
Referència del Concurs: B1/113 
Cos docent: Professor titular d’universitat     
Nombre de places: 1 
Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular 
Departament:  Bioquímica i Biologia Molecular 
Especialitat: Bioquímica Clínica 
Institució Sanitària: Patronat de la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. 
Destí: Hospital de Sant Pau 
 
Referència del Concurs: B2/114 
Cos docent: Professor titular d’universitat     
Nombre de places: 1 
Àrea de coneixement: Medicina 
Departament:  Medicina 
Especialitat: Aparell Digestiu 
Institució Sanitària: Patronat de la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. 
Destí: Hospital de Sant Pau 
 
Referència del Concurs: B3/115 
Cos docent: Professor titular d’universitat     
Nombre de places: 1 
Àrea de coneixement: Medicina 
Departament:  Medicina 
Especialitat: Medicina Interna 
Institució Sanitària: Patronat de la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. 
Destí: Hospital de Sant Pau 
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Convocatòria cossos docents plaça vinculada (UAB – IMAS) 
 
 
 
Nombre Categoria Àrea       
 
1 Professor titular d’universitat Anatomia Patològica 
1 Professor titular d’universitat Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu 
1 Professor titular d’universitat Medicina 
1 Professor titular d’universitat Medicina Preventiva i Salut Pública 
1 Professor titular d’universitat Psiquiatria 
 
Referència del Concurs: B1/116 
Cos docent: Professor titular d’universitat    
Nombre de places: 1 
Àrea de coneixement: Anatomia Patològica 
Departament:  Ciències Morfològiques 
Especialitat: Anatomia Patolòtica 
Institució Sanitària: Institut Municipal d’Assistència Sanitària i Institut Municipal de Salut Pública  
Destí: Hospital del Mar 
 
Referència del Concurs: B2/117 
Cos docent: Professor titular d’universitat    
Nombre de places: 1 
Àrea de coneixement: Cirurgia 
Departament:  Cirurgia 
Especialitat: Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu 
Institució Sanitària: Institut Municipal d’Assistència Sanitària i Institut Municipal de Salut Pública  
Destí: Hospital del Mar 
 
Referència del Concurs: B3/118 
Cos docent: Professor titular d’universitat    
Nombre de places: 1 
Àrea de coneixement: Medicina 
Departament:  Medicina 
Especialitat: Endocrinologia i Nutrició 
Institució Sanitària: Institut Municipal d’Assistència Sanitària i Institut Municipal de Salut Pública  
Destí: Hospital del Mar 
 
Referència del Concurs: B4/119 
Cos docent: Professor titular d’universitat    
Nombre de places: 1 
Àrea de coneixement: Medicina Preventiva i Salut Pública 
Departament:  Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia i Medicina Preventiva 
Especialitat: Medicina Preventiva i Salut Pública 
Institució Sanitària: Institut Municipal d’Assistència Sanitària i Institut Municipal de Salut Pública  
Destí: Hospital del Mar 
 
Referència del Concurs: B5/120 
Cos docent: Professor titular d’universitat    
Nombre de places: 1 
Àrea de coneixement: Psiquiatria 
Departament:  Psiquiatria i Medicina Legal 
Especialitat: Psiquiatria 
Institució Sanitària: Institut Municipal d’Assistència Sanitària i Institut Municipal de Salut Pública  
Destí: Hospital del Mar 
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Convocatòria Personal Acadèmic Permanent plaça campus  

 
 
 

Plaça Categoria  Àrea       
 
1 Agregat Organització d’Empreses 
1 Agregat Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació 
 
 
Referència del Concurs: AL/10/209 
Cos al qual pertany la plaça: Agregat  
N. de places: 1 
Àrea de coneixement: Organització d’Empreses 
Departament: Economia de l’Empresa 
Perfil docent: Direcció Estratègica i Política d’Empresa 
Perfil investigador: Organització d’Empreses 
 
Referència del Concurs: AL/10/210 
Cos al qual pertany la plaça: Agregat  
N. de places: 1 
Àrea de coneixement: Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació 
Departament: Pedagogia Aplicada 
Perfil docent: Observació sistemàtica i anàlisi de contextos 
Perfil investigador: Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació 
 
 
 
 
 
Acord 28/2010, de 6 de maig, pel qual s’aprova el nomenament dels membres de les Comissions de la 
convocatòria de places de professor lector, que tot seguit es transcriu: 
 

Ratificació de la composició de les comissions de la convocatòria de places de professor lector  
 

MEMBRES DESIGNATS PELS DEPARTAMENTS I CENTRES 
 
 

MEMBRES TITULARS MEMBRES SUPLENTS 

DEPARTAMENT 
ÀREA DE 
CONEIXEMENT 

DESIGNAT PEL 
DEPARTAMENT 

DESIGNAT PEL 
CENTRE 

DESIGNAT PEL 
DEPARTAMENT 

DESIGNAT PEL 
CENTRE 

D0403 D040302 
SANTIAGO HERNÁNDEZ 
CASSOU, TU, QUÍMICA 
ANALÍTICA (UB) 

MANEL DEL VALLE 
ZAFRA, TU, 
QUÍMICA 
ANALÍTICA (UAB) 

FRANCESC XAVIER 
RIUS FERRÚS, CU, 
QUÍMICA 
ANALÍTICA (URV) 

JORDI COELLO 
BONILLA, CU, 
QUÍMICA 
ANALÍTICA (UAB) 

D0403 D040304 
AMPARO CAUBET 
MARIN, TU, QUÍMICA 
INORGÀNICA (UB) 

JOAN SUADES 
ORTUÑO, CU, 
QUÍMICA 
INORGÀNICA 
(UAB) 

LOURDES MESTRES 
VILA, TU, QUÍMICA 
INORGÀNICA (UB) 

JOSEP ROS 
BADOSA, CU, 
QUÍMICA 
INORGÀNICA 
(UAB) 

D0404 D040404 

JOSEP ENRIC LLEBOT 
RABAGLIATI, CU, 
FÍSICA DE LA MATÈRIA 
CONDENSADA (UAB) 

ANTONI PLANES 
VILA, CU, FÍSICA 
DE LA MATÈRIA 
CONDENSADA 
(UB) 

DAVID JOU 
MIRABENT, CU, 
FÍSICA DE LA 
MATÈRIA 
CONDENSADA 
(UAB) 

FRANCESC XAVIER 
CASMITJANA VILA, 
CU, FÍSICA DE LA 
MATÈRIA 
CONDENSADA 
(UNIV. GIRONA) 
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MEMBRES TITULARS MEMBRES SUPLENTS 

DEPARTAMENT 
ÀREA DE 
CONEIXEMENT 

DESIGNAT PEL 
DEPARTAMENT 

DESIGNAT PEL 
CENTRE 

DESIGNAT PEL 
DEPARTAMENT 

DESIGNAT PEL 
CENTRE 

D0405 D040507 

M. LUISA ARBOLEYA 
CIMADEVILLA, CU, 
GEODINÀMICA 
INTERNA (UAB) 

JOSEP MARIA 
CASAS TUSET, CU, 
GEODINÀMICA 
INTERNA (UB) 

ANTONI TEIXELL 
CACHARO, CU, 
GEODINÀMICA 
INTERNA (UAB) 

EDUARD ROCA 
ABELLA, CU, 
GEODINÀMICA 
INTERNA (UB) 

D0406 D040601 

MIQUEL LLOBERA 
SANDE, CU, 
BIOQUÍMICA I 
BIOLOGIA MOLECULAR 
(UB) 

XAVIER PARÉS 
CASASAMPERA, 
CU, BIOQUÍMICA I 
BIOLOGIA 
MOLECULAR (UAB) 

MARIA DOLORES 
LÓPEZ TEJERO, TU, 
BIOQUÍMICA I 
BIOLOGIA 
MOLECULAR (UB) 

JAUME FARRÉS 
VICEN, CU, 
BIOQUÍMICA I 
BIOLOGIA 
MOLECULAR (UAB) 

D0406 D040601 

MANEL SABÉS XAMANI, 
TU, BIOQUÍMICA I 
BIOLOGIA MOLECULAR 
(UAB) 

PERE GARRIGA 
SOLE, CU, 
ENGINYERIA 
QUÍMICA (UPC) 

ESTEVE PADRÓS 
MORELL, CU, 
BIOQUÍMICA I 
BIOLOGIA 
MOLECULAR (UAB) 

MARIA ASUNCIÓN 
ALSINA ESTELLER, 
CU, FÍSICO 
QUÍMICA (UB) 

D0407 D040703 
JOSEP MARIA NINOT 
SUGRAÑES, TU, 
BOTÀNICA (UB) 

JOAN PINO 
VILALTA, 
AGREGAT, 
ECOLOGIA (UAB) 

FRANCISCO J. 
SANS SERRA, TU, 
BOTÀNICA (UB) 

JAVIER RETANA 
ALUMBREROS, CU, 
ECOLOGIA (UAB) 

D0407 D040706 

JOAQUIM GUTIÉRREZ 
FRUITÓS, CU, 
FISIOLOGIA ANIMAL 
(UB) 

TOMÁS MUNILLA 
LEÓN, TU, 
ZOOLOGIA (UAB) 

M. ISABEL 
NAVARRO 
ALVAREZ, TU, 
FISIOLOGIA 
ANIMAL (UB) 

SILVIA CRESPO 
GIMÉNEZ, CU 
EMÈRITA, 
ZOOLOGIA (UAB) 

D0407 D040707 

CARLOTA 
POSCHENRIEDER 
WIENS, CU, 
FISIOLOGIA VEGETAL 
(UAB) 

ROSA MARIA 
CUSIDÓ VIDAL, 
CU, FISIOLOGIA 
VEGETAL (UB) 

BENET GUNSÉ 
FORCADELL, TU, 
FISIOLOGIA 
VEGETAL (UAB) 

JAVIER PALAZÓN 
BARANDELA, CU, 
FISILOGIA 
VEGETAL (UB) 

D0409 D040901 
ALFREDO RUIZ 
PANADERO, CU, 
GENÈTICA (UAB) 

CARLES PLA 
ZANUY, CU, 
GENÈTICA (UNIV. 
GIRONA) 

ANTONIO 
BARBADILLA 
PRADOS, TU, 
GENÈTICA (UAB) 

JOSÉ LUIS GARCÍA 
MARÍN, TU, 
GENÈTICA (UNIV. 
GIRONA) 

D0410 D041002 

JOAN MONTLLOR 
SERRATS, CU, 
ECONOMIA FINANCERA 
I COMPTABILITAT 
(UAB) 

ANTONI ALEGRE 
ESCOLANO, CU, 
ECONOMIA 
FINANCERA I 
COMPTABILITAT 
(UB) 

JOAQUIN VERGÉS 
JAIME, CU, 
ECONOMIA 
FINANCERA I 
COMPTABILITAT 
(UAB) 

ORIOL MATAS 
SALAS, CU, 
ECONOMIA 
FINANCERA I 
COMPTABILITAT 
(UPF) 

D0412 D041201 

JUAN CARLOS CONESA 
ROCA, TU, FONAMENTS 
DE L'ANÀLISI 
ECONÒMICA (UAB) 

ANTONIO 
MANRESA 
SÁNCHEZ, CU, 
FONAMENTS DE 
L'ANÀLISI 
ECONÒMICA (UB) 

JORDI CABALLÉ 
VILELLA, CU, 
FONAMENTS DE 
L'ANÀLISI 
ECONÒMICA (UAB) 

GERMÀ BEL I 
QUERALT, CU, 
ECONOMIA 
APLICADA (UB) 

D0412 D041202 

CARME SARASÚA 
GARCÍA, TU, HISTÒRIA 
I INSTITUCIONS 
ECONÒMIQUES (UAB) 

ALBERT CARRERAS 
DE ODRIOZOLA, 
CU, HISTÒRIA I 
INSTITUCIONS 
ECONÒMIQUES 
(UPF) 

JOSEP PUJOL 
ANDREU, CU, 
HISTÒRIA I 
INSTITUCIONS 
ECONÒMIQUES 
(UAB) 

CARLES SUDRIÀ 
TRIAY, CU, 
HISTÒRIA I 
INSTITUCIONS 
ECONÒMIQUES 
(UB) 

D0418 D041803 

LEONARDO PARDO 
CARRASCO, CU, 
MEDICINA PREVENTIVA 
I SALUT PÚBLICA 
(UAB) 

MARIA LUZ LÓPEZ 
RODRÍGUEZ, CU, 
QUÍMICA 
ORGÀNICA (UCM) 

MERCEDES 
CAMPILLO GRAU, 
CU, MEDICINA 
PREVENTIVA I 
SALUT PÚBLICA 
(UAB)  

FERRAN SANZ 
CARRERAS, CU, 
MEDICINA 
PREVENTIVA I 
SALUT PÚBLICA 
(UPF) 
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D0421 D042101 

MARIA ÀNGELS 
SUBIRATS BAYEGO, 
CU, DIDÀCTICA DE 
L'EXPRESSIÓ MUSICAL 
(UB) 

HELENA TROIANO 
GOMÀ, 
AGREGADA, 
SOCIOLOGIA 
(UAB) 

ANA LAUCIRIGA 
LARRINAGA, TU, 
DIDÀCTICA DE 
L'EXPRESSIÓ 
MUSICAL (UNIV. 
PÚBLICA DE 
NAVARRA) 

MARIONA ESPINET 
BLANCH, TU, 
DIDÀCTICA DE LES 
CIÈNCIES 
EXPERIMENTALS 
(UAB) 

D0422 D042201 
TERESA MAÑÀ TARRÉ, 
TU, BIBLIOTECONOMIA 
I DOCUMENTACIÓ (UB) 

TERESA COLOMER 
MARTÍNEZ, TU, 
DIDÀCTICA DE LA 
LLENGUA I LA 
LITERATURA (UAB) 

MÒNICA BARÓ 
LLAMBIAS, TU, 
BIBLIOTECONOMIA 
I DOCUMENTACIÓ 
(UB) 

LUCI NUSSBAUM  
CAPDEVILA, CEU, 
DIDÀCTICA DE LA 
LLENGUA I LA 
LITERATURA (UAB) 

D0423 D042301 
VICENÇ FONT MOLL, 
TU, DIDÀCTICA DE LA 
MATEMÀTICA (UB) 

JORDI DEULOFEU 
PIQUET, TU, 
DIDÀCTICA DE LA 
MATEMÀTICA 
(UAB) 

JOAQUIM GIMÉNEZ 
RODRÍGUEZ, CU, 
DIDÀCTICA DE LA 
MATEMÀTICA (UB) 

JOSEP MARIA 
FORTUNY AYMEMI, 
CU, DIDÀCTICA DE 
LA MATEMÀTICA 
(UAB) 

D0423 D042302 
VICENÇ FONT MOLL, 
TU, DIDÀCTICA DE LA 
MATEMÀTICA (UB) 

MERCÈ 
IZQUIERDO 
AYMERICH, CU, 
DIDÀCTICA DE 
LES CIÈNCIES 
EXPERIMENTALS 
(UAB) 

JOAQUIM GIMÉNEZ 
RODRÍGUEZ, CU, 
DIDÀCTICA DE LA 
MATEMÀTICA (UB) 

ROSER PINTÓ 
CASULLERAS, TU, 
DIDÀCTICA DE LES 
CIÈNCIES 
EXPERIMENTALS 
(UAB) 

D0426 D042602 

MARIA GEMMA RUBÍ 
CASALS, AGREGADA, 
HISTÒRIA 
CONTEMPORÀNIA 
(UAB) 

MARTÍN RODRIGO 
ALHARILLA, TU, 
HISTÒRIA 
CONTEMPORÀNIA 
(UPF) 

ANTONIO MOLINER 
PRADA, TU, 
HISTÒRIA 
CONTEMPORÀNIA 
(UAB) 

MARIA CONCEPCIÓ 
JANUÉ MIRET, 
AGREGADA, 
HISTÒRIA 
CONTEMPORÀNIA 
(UPF) 

D0427 D042701 

COLOMA LLEAL 
GALCERÁN, TU, 
LLENGUA ESPANYOLA 
(UB) 

MILAGROS 
SEGARRA NEIRA, 
TU, FILOLOGIA 
CATALANA (UAB) 

MARIA DEL MAR 
GARACHANA 
CAMARERO, TU, 
LLENGUA 
ESPANYOLA (UB) 

GLÒRIA CLAVERIA 
NADAL, TU, 
LLENGUA 
ESPANYOLA (UAB) 

D0428 D042803 
MARIA BARGALLÓ 
ESCRIVÀ, TU, LLENGUA 
ESPANYOLA (URV) 

JAUME MATEU 
FONTANALS, 
AGREGAT, 
FILOLOGIA 
CATALANA (UAB) 

ESTRELLA 
MONTOLIO DURAN, 
TU, LLENGUA 
ESPANYOLA (UB) 

XAVIER VILLALBA 
NICOLÁS, 
AGREGAT, 
FILOLOGIA 
CATALANA (UAB) 

D0428 D042804 

FRANCISCO TOVAR 
BLANCO, CU, 
LITERATURA 
ESPANYOLA (UNIV. 
LLEIDA) 

MARIA CAMPILLO 
GUAJARDO,  TU, 
FILOLOGIA 
CATALANA (UAB) 

MARIA TERESA 
GONZÁLEZ DE 
GARAY, TU, 
LITERATURA 
ESPANYOLA (UNIV. 
DE LA RIOJA) 

JAUME AULET 
AMELA, TU, 
FILOLOGIA 
CATALANA (UAB) 

D0429 D042902 
MELISSA GREER 
MOYER, TU, FILOLOGIA 
ANGLESA (UAB) 

AURORA BEL 
GAYA, TU, 
FILOLOGIA 
CATALANA (UPF) 

MIA VICTORI 
BLAYA, TU, 
FILOLOGIA 
ANGLESA (UAB) 

JOANA ROSSELLÓ, 
TU, LINGÜÍSTICA 
GENERAL (UB) 

D0432 D043201 

FLOR ÁNGELES 
CABRERA RODRÍGUEZ, 
CU, MÈTODES 
D'INVESTIGACIÓ I 
DIAGNOSI EN 
EDUCACIÓ  (UB) 

CARME ARMENGOL 
ASPARÓ, TU, 
DIDÀCTICA I 
ORGANITZACIÓ 
ESCOLAR (UAB) 

MARIA LUISA 
RODRÍGUEZ 
MORENO, CU, 
MÈTODES 
D'INVESTIGACIÓ I 
DIAGNOSI EN 
EDUCACIÓ (UB) 

M. JESÚS 
COMELLAS CARBÓ, 
TU, DIDÀCTICA I 
ORGANITZACIÓ 
ESCOLAR (UAB) 
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D0434 D043401 
PEDRO LÓPEZ ROLDAN, 
TU, SOCIOLOGIA (UAB) 

JULI SABATÉ 
DELGADO, TU, 
SOCIOLOGIA (UB) 

M. JESÚS 
IZQUIERDO 
BENITO, TU, 
SOCIOLOGIA (UAB) 

INMA PASTOR, TU, 
SOCIOLOGIA 
(URV) 

D0439 D043907 

JOSÉ SARRIÓN 
GUALDA, CU, HISTÒRIA 
DEL DRET I DE LES 
INSTITUCIONS (UNIV. 
JAUME I) 

SEBASTIÀ SOLÉ I 
COT, TU, 
HISTÒRIA DEL 
DRET I DE LES 
INSTITUCIONS 
(UAB) 

AGUSTÍN 
BERMÚDEZ AZNAR, 
CU, HISTÒRIA DEL 
DRET I DE LES 
INSTITUCIONS 
(UNIV. D'ALACANT) 

RAFAEL ARENAS 
GARCÍA, CU, DRET 
INTERNACIONAL 
PRIVAT (UAB) 

D0441 D044104 
ANABEL BORJA ALBI, 
TU, TRADUCCIÓ (UNIV. 
JAUME I) 

ALLISON BEEBY, 
TU, TRADUCCIÓ I 
INTERPRETACIÓ 
(UAB) 

ROBERTO 
MAYORAL 
ASENSIO, CU, 
TRADUCCIÓ (UNIV. 
DE GRANADA) 

MARIANA OROZCO 
JUTORÁN, TU, 
TRADUCCIÓ I 
INTERPRETACIÓ 
(UAB) 

D0441 D044105 
EMILI BOIX FUSTER, 
CU, FILOLOGIA 
CATALANA (UB) 

JOAQUIN BELTRAN 
ANTOLÍN, 
AGREGAT, 
ESTUDIS D'ÀSIA 
ORIENTAL (UAB) 

JOAN JULIÀ 
MUNNÉ, TU, 
LITERATURA 
ESPANYOLA (UNIV. 
DE LLEIDA) 

SEAN GOLDEN, 
PROF. LABORAL 
PERMANENT, 
ESTUDIS D'ÀSIA 
ORIENTAL (UAB) 

D0442 D044201 

PETRA MARIA PÉREZ 
ALONSO-GETA, CU, 
TEORIA I HISTÒRIA DE 
L'EDUCACIÓ (UNIV.  DE 
VALÈNCIA) 

FERRAN RERRER 
JULIÀ, CU,  
TEORIA I 
HISTÒRIA DE 
L'EDUCACIÓ (UAB) 

FERNANDO 
BARCENA ORBE, 
TU, TEORIA I 
HISTÒRIA DE 
L'EDUCACIÓ (UNIV. 
COMPLUTENSE DE 
MADRID) 

PILAR PINEDA 
HERRERO, TU, 
TEORIA I 
HISTÒRIA DE 
L'EDUCACIÓ (UAB) 

D0447 D044701 
JOSEP LÓPEZ SANTIN, 
CU, ENGINYERIA 
QUÍMICA (UAB) 

M. DEL CARMEN 
GONZÁLEZ AZÓN, 
TU, ENGINYERIA 
QUÍMICA (UB) 

MARIA DOLORS 
BENAIGES MASSA, 
TU, ENGINYERIA 
QUÍMICA (UAB) 

MANEL POCH 
ESPALLARGAS, CU, 
ENGINYERIA 
QUÍMICA (UNIV. 
DE GIRONA) 

D0452 D045201 

MARIA FORNS 
SANTACANA, CU, 
PERSONALITAT, 
AVALUACIÓ I 
TRACTAMENT 
PSICOLÒGIC (UB) 

M. CARME 
VILADRICH 
SEGUÉS, TU, 
METODOLOGIA DE 
LES CIÈNCIES DEL 
COMPORTAMENT 
(UAB) 

JUAN ANTONIO 
AMADOR CAMPOS, 
TU, 
PERSONALITAT, 
AVALUACIÓ I 
TRACTAMENT 
PSICOLÒGIC (UB) 

EDUARDO DOVAL 
DIÉGUEZ, TU, 
METODOLOGIA DE 
LES CIÈNCIES DEL 
COMPORTAMENT 
(UAB) 

D0456 D045601 

IMMACULADA 
CONCEPCIÓN 
CLEMENTE LAPENA, TU,  
PSICOBIOLOGIA (UB) 

M. ROSA 
CABALLÍN 
FERNÁNDEZ,  CU, 
ANTROPOLOGIA 
FÍSICA (UAB) 

NEUS AGELL JANE, 
CU, BIOLOGIA 
CEL·LULAR (UB) 

PAZ MARTÍNEZ 
RAMÍREZ, TU, 
IMMUNOLOGIA 
(UAB) 

D0457 D045702 
MARIANO DOMINGO 
ÁLVAREZ, CU, SANITAT 
ANIMAL (UAB) 

LAURA LUISA 
PEÑA FERNÁNDEZ, 
TU, MEDICINA I 
CIRURGIA ANIMAL 
(UNIV. 
COMPLUTENSE DE 
MADRID) 

NATALIA MAJÓ 
MASFERRER, TU, 
SANITAT ANIMAL 
(UAB) 

VALENTÍN PÉREZ 
PÉREZ, CU, 
SANITAT ANIMAL 
(UNIV. DE LEÓN) 

D0459 D045901 

MARTÍ PUMAROLA 
BATLLE, TU, MEDICINA 
I CIRURGIA ANIMAL 
(UAB) 

ALEJANDRO A. 
BAYÓN DEL RIO, 
TU, MEDICINA I 
CIRURGIA ANIMAL 
(UNIV. DE 
MÚRCIA) 

YVONNE ESPADA 
GERLACH, TU, 
MEDICINA I 
CIRURGIA ANIMAL 
(UAB) 

ANA GOICOA 
VALDEVIRA, TU, 
CIÈNCIES 
CLÍNIQUES 
VETERINÀRIA 
(UNIV.  DE 
SANTIAGO DE 
COMPOSTELA) 
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D0462 D046201 
MANEL BARBANOJ 
RODRÍGUEZ, TU, 
FARMACOLOGIA (UAB) 

M. DOLORS 
IVORRA, TU, 
FARMACOLOGIA 
(UNIV. DE 
VALÈNCIA) 

FERNADO DE MORA 
PÉREZ, TU, 
FARMACOLOGIA 
(UAB) 

SILVIA SÁNCHEZ 
GONZÁLEZ, TU, 
FARMACOLOGIA 
(UB) 

D0463 D046301 
XAVIER AYMERICH 
HUMET, CU, 
ELECTRÒNICA (UAB) 

FRANCESCA 
CAMPABADAL 
SEGURA, 
INVESTIGADORA 
CIENTÍFICA, 
TECNOLOGIA 
ELECTRÒNICA 
(CSIC) 

MONTSERRAT 
NAFRÍA MAQUEDA, 
TU, ELECTRÒNICA 
(UAB) 

MANUEL LOZ ANO 
FANTOBA, 
PROFESSOR 
D'INVESTIGACIÓ, 
TECNOLOGIA 
ELECTRÒNICA 
(CSIC) 

D0464 D046402 

ISABEL GÓMEZ 
ALEMANY, CEU, 
PSICOLOGIA 
EVOLUTIVA I DE 
L'EDUCACIÓ (UAB) 

TERESA MAURI 
MAJÓS, CEU, 
PSICOLOGIA 
EVOLUTIVA I DE 
L'EDUCACIÓ (UB) 

VICENÇ FONT 
MOLL, TU, 
DIDÀCTICA DE LA 
MATEMÀTICA (UB) 

JAUME CRUZ 
FELIU, CU, 
PSICOLOGIA 
BÀSICA (UAB) 

D0464 D046402 

CONCEPCIÓ GOTZENS 
BUSQUETS, CU, 
PSICOLOGIA 
EVOLUTIVA I DE 
L'EDUCACIÓ (UAB) 

ÀNGEL ALSINA 
PASTELLS, 
AGREGAT, 
DIDÀCTICA DE 
LES 
MATEMÀTIQUES 
(UNIV. DE 
GIRONA) 

JAUME CRUZ 
FELIU, CU, 
PSICOLOGIA 
BÀSICA (UAB) 

ROSARIO 
BERMEJO GARCÍA, 
TU, PSICOLOGIA 
EVOLUTIVA I DE 
L'EDUCACIÓ 
(UNIV. DE 
MÚRCIA) 

D0469 D046901 

PORFIDIO HERNÁNDEZ 
BUDÉ, TU, 
ARQUITECTURA I 
TECNOLOGIA DE 
COMPUTADORS (UAB) 

CONCEPCIÓ ROIG 
MATEU, TU, 
ARQUITECTURA I 
TECNOLOGIA DE 
COMPUTADORS 
(UNIV. DE LLEIDA) 

ANA CORTÉS FITÉ, 
TU, 
ARQUITECTURA I 
TECNOLOGIA DE 
COMPUTADORS 
(UAB) 

FRANCESC 
SOLSONA TEHAS, 
TU, 
ARQUITECTURA I 
TECNOLOGIA DE 
COMPUTADORS 
(UNIV. DE LLEIDA) 

D0471 D047101 

FRANCESC XAVIER 
ROCA MARVÀ, TU, 
CIÈNCIES DE LA 
COMPUTACIÓ I 
INTEL·LIGÈNCIA 
ARTIFICIAL (UAB) 

NICOLAS PÉREZ 
DE LA BLANCA 
CAPILLA, CU, 
CIÈNCIES DE LA 
COMPUTACIÓ I 
INTEL·LIGÈNCIA 
ARTIFICIAL (UNIV. 
DE GRANADA) 

ENRIC MARTÍ 
GODIA, TU, 
CIÈNCIES DE LA 
COMPUTACIÓ I 
INTEL·LIGÈNCIA 
ARTIFICIAL (UAB) 

FRANCISCO 
PERALES LÓPEZ, 
TU, CIÈNCIES DE 
LA COMPUTACIÓ I 
INTEL·LIGÈNCIA 
ARTIFICIAL (UNIV. 
ILLES BALEARS) 

D0472 D047201 

JOAN SERRA 
SAGRISTÀ, TU, 
CIÈNCIES DE LA 
COMPUTACIÓ I 
INTEL·LIGÈNCIA 
ARTIFICIAL (UAB) 

JORDI SABATÉ 
MIR, CIENTÍFIC 
TITULAR, 
CIÈNCIES DE LA 
COMPUTACIÓ I 
INTEL·LIGÈNCIA 
ARTIFICIAL (CSIC) 

MERCÈ 
VILLANUEVA GAY, 
TU, CIÈNCIES DE 
LA COMPUTACIÓ I 
INTEL·LIGÈNCIA 
ARTIFICIAL (UAB) 

LLUÍS GODO 
LACASA, 
PROFESSOR 
D'INVESTIGACIÓ, 
TECNOLOGIES 
FÍSIQUES (CSIC) 

D0475 D047501 

NÚRIA GARCÍA MUÑOZ, 
TU, COMUNICACIÓ 
AUDIOVISUAL I 
PUBLICITAT (UAB) 

JOSÉ JAVIER 
MARZAL FELICI, 
CU, COMUNICACIÓ 
AUDIOVISUAL I 
PUBLICITAT 
(UNIV. JAUME I) 

CARLES LLORENS 
MALUQUER, TU, 
COMUNICACIÓ 
AUDIOVISUAL I 
PUBLICITAT (UAB) 

ÀNGEL QUITANA 
MORRAJA, TU, 
HISTÒRIA DE 
L'ART (UNIV. DE 
GIRONA) 

D0476 D047601 

ARMAND BALSEBRE 
TORROJA, CU, 
COMUNICACIÓ 
AUDIOVISUAL I 
PUBLICITAT (UAB) 

XOSÉ SOENGAS 
PÉREZ, CU, 
COMUNICACIÓ 
AUDIOVISUAL I 
PUBLICITAT 
(UNIV. DE 
SANTIAGO DE 
COMPOSTELA) 

ÀNGEL RODRÍGUEZ 
BRAVO, TU, 
COMUNICACIÓ 
AUDIOVISUAL I 
PUBLICITAT (UAB) 

JOSÉ LUIS 
CASTRO DE PAZ, 
CU, COMUNICACIÓ 
AUDIOVISUAL I 
PUBLICITAT 
(UNIV. DE 
SANTIAGO DE 
COMPOSTELA) 
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D0477 D047701 
JOANA GALLEGO 
AYALA, TU, 
PERIODISME (UAB) 

MIQUEL RODRIGO 
ALSINA, CU, 
PERIODISME (UPF) 

JAUME SORIANO 
CLEMENTE, TU, 
PERIODISME (UAB) 

BERNAT LÓPEZ 
LÓPEZ, TU, 
PERIODISME 
(URV) 

D0478 D047801 
LORENZO VILCHES 
MANTEROLA, CU, 
PERIODISME (UAB) 

JAUME GUILLAMET 
LLOVERAS, CU, 
PERIODISME (UPF) 

ROSARIO LACALLE 
ZALDUENDO, CU, 
PERIODISME (UAB) 

MARIANO 
CEBRIAN 
HERREROS, CU, 
PERIODISME 
(UNIV. 
COMPLUTENSE DE 
MADRID) 

 
 
 
Acord 29/2010, de 6 de maig, pel qual s’aprova la transformació d'una plaça de professor titular 
d'Universitat en una plaça de lector amb destinació al Departament de Dret Públic i Ciències Historicojurídiques.  
 
 
Acord 30/2010, de 6 de maig, pel qual s’aprova la resolució de la convocatòria del programa d’Anys Sabàtics 
de 25 anys per al professorat universitari de la UAB, que tot seguit es transcriu: 

 
Resolució programa de sabàtics de 25 anys 

 
 
Curs 2010/2011 
 

DEP Departament Nom Cat. 

402 Matemàtiques DOLORS HERBERA ESPINAL CEU 

402 Matemàtiques CARLES BROTO BLANCO CU 

402 Matemàtiques EDUARDO GALLEGO GOMEZ TU 

403 Química SANTIAGO MASPOCH ANDRES CU 

405 Geologia EUGENIA ESTOP GRAELLS CU 

406 Bioquímica i Biologia Molecular MIREIA DUÑACH MASJUAN CU 

410 Economia de l'Empresa ENRIC RIBAS MIRANGELS CU 

421 
Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i 
Corporal MARIA PRAT GRAU TU 

423 
Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències 
Experimentals JOSEP M. FORTUNY AYMEMÍ CU 

427 Filologia Catalana JOSEP ANTON CASTELLANOS VILA TU 

433 Ciència Política i Dret Públic JOAN MARCET MORERA TU 

438 Dret Privat M. CARMEN GETE-ALONSO Y CALERA CU 

441 Traducció i Interpretació LAURA BERENGUER ESTELLÉS TU 
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DEP Departament Nom Cat. 

456 Biologia Cel.lular, Fisiologia i Immunologia JOSEP SANTALÓ PEDRO CU 

456 Biologia Cel.lular, Fisiologia i Immunologia JORDI BENET CATALA TU 

457 Sanitat i Anatomia Animals JESÚS RUBERTE PARÍS TU 

458 Ciència Animal i dels Aliments ARMAND SANCHEZ BONASTRE CU 

458 Ciència Animal i dels Aliments GERARDO CAJA LOPEZ CU 

459 Medicina i Cirurgia Animals M. DOLORS FONDEVILA PALAU TU 

462 Farmacologia, Terapèutica i Toxicologia ANNA PUIGDEMONT RODRIGUEZ TU 

464 Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació JORDI FERNANDEZ CASTRO CU 

464 Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació ELENA AÑAÑOS CARRASCO TU 

472 
Enginyeria de la Informació i de les 
Comunicacions JOSEP M. BASART MUÑOZ TU 

474 Art i Musicologia MARIÀ CARBONELL BUADES TU 

474 Art i Musicologia M. CARMEN GOMEZ MUNTANÉ CU 

 
 
Acord 31/2010, de 6 de maig, pel qual s’aprova la resolució de la convocatòria del programa d’Anys Sabàtics 
de 10 anys per al professorat universitari de la UAB, que tot seguit es transcriu: 
 

Resolució programa de sabàtics de 10 anys (anual i semestral)  
 
Curs 2010/2011 

DEP Departament Nom Cat. Modalitat 

405 Geologia ANTONI TEIXELL CÁCHARO CU 
10 anys 
(anual) 

406 Bioquímica i Biologia Molecular M. ANTONIA BALTRONS SOLER TU 
10 anys 
(anual) 

427 Filologia Catalana NURIA SANTAMARIA ROIG AGRE 
10 anys 
(anual) 

429 Filologia Anglesa i Germanística MIA VICTORI BLAYA TU 
10 anys 
(anual) 

436 Filosofia XAVIER ROQUE RODRIGUEZ TU 
10 anys 
(anual) 

441 Traducció i Interpretació AMPARO HURTADO ALBIR CU 
10 anys 
(anual) 

455 Psiquiatria i Medicina Legal ROSA M. ESCORIHUELA AGULLÓ TU 
10 anys 
(anual) 

464 
Psicologia Bàsica, Evolutiva i de 
l'Educació LLUÍS CAPDEVILA ORTÍS TU 

10 anys 
(anual) 

465 Antropologia Social i Cultural SILVIA CARRASCO PONS TU 
10 anys 
(anual) 

466 Prehistòria JUAN ANTONIO BARCELÓ ÁLVAREZ TU 
10 anys 
(anual) 
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DEP Departament Nom Cat. Modalitat 

467 Psicologia Clínica i de la Salut NEUS BARRANTES VIDAL TU 
10 anys 
(anual) 

407 Biologia Animal, Vegetal i Ecologia M. ROSA CABALLIN FERNÁNDEZ CU 
10 anys 
(semestral) 

427 Filologia Catalana JORDI CASTELLANOS VILA CU 
10 anys 
(semestral) 

429 Filologia Anglesa i Germanística EVA CODÓ OLSINA AGRE 
10 anys 
(semestral) 

429 Filologia Anglesa i Germanística JULI CEBRIAN PUYUELO AGRE 
10 anys 
(semestral) 

431 Geografia MARIA PRATS FERRET TU 
10 anys 
(semestral) 

441 Traducció i Interpretació MARIANA OROZCO JUTORÁN TU 
10 anys 
(semestral) 

 
 
 
Acord 32/2010, de 6 de maig, pel qual s’aprova la resolució de la convocatòria del programa a la Formació 
Investigadora del professorat en vies de consolidació de la UAB, que tot seguit es transcriu: 
 
Resolució del programa de suport a la formació investigadora del professorat en vies de consolidació  

 
Curs acadèmic 2010/2011 

DEP Departament Nom Cat. 

402 Matemàtiques LLUIS ANTONI QUER I SARDANYONS LEC 

407 Biologia Animal, Vegetal i Ecologia MERCÈ GALBANY CASALS LEC 

407 Biologia Animal, Vegetal i Ecologia JORDI CRISTÓBAL ROSSELLÓ LEC 

407 Biologia Animal, Vegetal i Ecologia ANA MARIA MORTON JUANEDA LEC 

418 
Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia i M. 
Preventiva ALBERT NAVARRO GINE LEC 

428 Filologia Espanyola ANGEL J. GALLEGO BARTOLOME LEC 

428 Filologia Espanyola CRISTINA BUENAFUENTES DE LA MATA LEC 

431 Geografia PERE SERRA RUIZ LEC 

434 Sociologia LEONARDO CAVALCANTI DA SILVA LEC 

441 Traducció i Interpretació PATRICIA RODRIGUEZ INES LEC 

456 Biologia Cel.lular, Fisiologia i Immunologia ESTER ANTON MARTORELL LEC 

457 Sanitat i Anatomia Animals ALBERTO ALLEPUZ PALAU LEC 
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I.6. Resolucions del Rectorat 
 
Resolució de la rectora, de 17 de maig de 2010, per la qual es designa el vicerector de Projectes 
Estratègics i de Planificació, doctor Carles Jaime Cardiel, rector suplent durant el període comprés entre el 29 
de maig i el 6 de juny de 2010, ambdós inclosos (DOGC núm. 5633, de 20 de maig de 2010). 
 
 
I.7. Resolucions de la Gerència 
 
Resolució del gerent, de 8 de maig de 2010, per la qual es crea l’Àrea d’Organització i Planificació de la 
Gerència en el termes que es detallen a continuació: 
 
Primer.- Crear l’Àrea d'Organització i Planificació de la Gerència de la UAB i adscriure-la a la Vicegerència de 
Recursos Humans i Organització. 
 
Segon.- Segregar de l’Àrea de Personal d'Administració i Serveis l'actual Unitat d'Organització i Planificació, 
amb les funcions de planificació, organització, anàlisi, disseny i implementació de les estructures organitzatives 
i models de gestió del PAS, i adscriure-la, amb les seves funcions i competències a l'Àrea d'Organització i 
Planificació. 
 
Tercer.- Adscriure el personal que fins la data realitzava les anteriors funcions en l'Area de Personal 
d'Administració i Serveis a l’Àrea d'Organització i Planificació. 
 
Quart.- Crear com a unitat diferenciada, i amb substantivitat pròpia quan a les seves funcions, dins de l’Àrea 
d'Organització i Planificació, la Unitat d'Organització. 
 
Cinquè.- Transmetre el contingut d'aquesta resolució als responsables dels àmbits implicats per tal que en 
tinguin constància, realitzin les gestions necessàries pel seu acompliment i fer la difusió procedent al Comitè 
d'Empresa i a la Junta de Personal.  
 
Sisé.- Aquesta resolució entrarà en vigor en data 1 de maig de 2010. 
 
 
Resolució del gerent, de 21 de maig de 2010, per la qual es resol: 
 
Primer.- Adequar la denominació de l’Administració de Centre de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria a la 
d’Administració de Centre de l’Escola d’Enginyeria. 
 
Segon.- Adscriure a l’estructura administrativa de l’Administració de Centre de l’Escola d’Enginyeria les 
mateixes unitats funcionals que estaven adscrites fins aquest moment a l’Administració de Centre de l’Escola 
Tècnica Superior d’Enginyeria, adequant, si s’escau, la seva denominació. 
 
 
II. Nomenaments i cessaments 
 
II.1. Facultats i Escoles universitàries 
 
Nomenaments 
 
Resolució de la rectora, de 10 de maig de 2010, per la qual es nomena la senyora Anna Ortiz Guitart 
sotscoordinadora d’estudis de la llicenciatura de Geografia en Xarxa de la Facultat de Filosofia i Lletres. 
 
Resolució de la rectora, de 10 de maig de 2010, per la qual es nomena el senyor Enrique Claro Izaguirre 
coordinador de  d’estudis de la llicenciatura de Geografia en Xarxa de la Facultat de Filosofia i Lletres. 
 
 
Cessaments 
 
Resolució de la rectora, de 10 de maig de 2010, per la qual la senyora M. Antònia Casellas Puigdemasa 
cessa com a sotscoordinadora d’estudis de la llicenciatura de Geografia en Xarxa de la Facultat de Filosofia i 
Lletres. 
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II.2. Departaments 
 
Nomenaments 
 
Resolució de la rectora, de 10 de maig de 2010, per la qual es nomena el senyor Josep Pujol Andreu 
coordinador de la Unitat d’Història i Institucions Econòmiques del Departament d’Economia i d’Història 
Econòmica. 
 
Resolució de la rectora, de 10 de maig de 2010, per la qual es nomena el senyor Pedro Fatjó Gómez 
coordinador de Tercer Cicle del Departament d’Economia i d’Història Econòmica. 
 
Resolució de la rectora, de 10 de maig de 2010, per la qual es nomena el senyor Jordi Coello Bonilla 
coordinador de la Unitat de Química Analítica del Departament de Química. 
 
Resolució de la rectora, de 10 de maig de 2010, per la qual es nomena el senyor Eduard Vilella Morato 
secretari del Departament de Filologia Francesa i Romànica. 
 
Resolució de la rectora, de 17 de maig de 2010, per la qual es nomena la senyora Maria del Mar Badia 
Martin coordinadora de la Unitat de Psicologia Evolutiva i de l’Educació del Departament de Psicologia Bàsica, 
Evolutiva i de l’Educació. 
 
 
Cessaments 
 
Resolució de la rectora, de 10 de maig de 2010, per la qual la senyora Roser Nicolau Nos cessa com a 
coordinadora de la Unitat d’Història i Institucions Econòmiques del Departament d’Economia i d’Història 
Econòmica.  
 
Resolució de la rectora, de 10 de maig de 2010, per la qual la senyora M. Carmen Beviá Baeza cessa com 
a coordinadora de Tercer Cicle del Departament d’Economia i d’Història Econòmica. 
 
Resolució de la rectora, de 10 de maig de 2010, per la qual el senyor Francisco Céspedes Mulero cessa 
com a coordinador de la Unitat de Química Analítica del departament de Química. 
 
Resolució de la rectora, de 10 de maig de 2010, per la qual el senyor Jordi Cerdà Subirachs cessa com a 
secretari del Departament de Filologia Francesa i Romànica. 
 
Resolució de la rectora, de 17 de maig de 2010, per la qual el senyor Ramon Cladellas Pros cessa com a 
coordinador de la Unitat de Psicologia Evolutiva i de l’Educació en funcions, del Departament de Psicologia 
Bàsica, Evolutiva i de l’Educació. 
 
 
 
II.3. Instituts universitaris 
 
Nomenaments 
 
Resolució de la rectora, de 19 de maig de 2010, per la qual es nomena el senyor Ramon Carreras Collado 
membre de la Comissió Mixta de l’Institut Universitari de Neurorehabilitació Guttmann. 
 
 
Cessaments 
 
Resolució de la rectora, de 10 de maig de 2010, per la qual la senyora Lidia Giménez Llort cessa com a 
coordinadora de Màster de l’Institut de Neurociències. 
 
Resolució de la rectora, de 19 de maig de 2010, per la qual el senyor Miquel Vilardell Tarrés cessa com a 
membre de la Comissió Mixta de l’Institut Universitari de Neurorehabilitació Guttmann. 
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II.4. Institucionals 
 
Nomenaments 
 
Resolució de la rectora, de 31 de maig de 2010, per la qual es nomena el senyor Agustí Nieto Galán 
director del Centre d’Estudis d’Història de les Ciències. 
 
 
Cessaments 
 
Resolució de la rectora, de 31 de maig de 2010, per la qual el senyor Xavier Roqué Rodríguez cessa com a 
director del Centre d’Estudis d’Història de les Ciències. 
 
 
 
III. Convenis 
 
III.1. Marcs de col·laboració 
 
Conveni de 8 d’abril de 2010 entre la UAB i Fundació Ausiàs March, per a la 4a renovació del conveni marc 
signat en data 03/05/04. 
 
Conveni de 14 d’abril de 2010 entre la UAB i l’Université Laval (Québec, Canadà), per a la renovació del 
conveni marc de col·laboració. 
 
Conveni de 5 de maig de 2010 entre la UAB i el Ministerio de Cultura (República de Colombia), per a establir 
marc de col·laboració entre les parts a través de la Escola de Cultura de la Pau de la Universitat Autònoma de 
Barcelona. 
 
Conveni de 26 de maig de 2010 entre la UAB i la Universidade Estadual de Montes Claros -Unimontes-, 
(Brasil), per establir el marc de col·laboració entre les parts. 
 
 
III.2. Específics 
 
Conveni de 1 d’abril de 2009 entre la UAB i la Fundació Doctor Robert, Centre de Formació Avançada en 
Ciències de la Salut i de la Vida i Ferrer Internacional, S.A, per a la col·laboració en assessorament científic. 
 
Conveni de 14 de setembre de 2009 entre la UAB i la Diputació de Barcelona, per a la Organització del 
Màster Oficial "Participació i Polítiques Locals". Edició 2009-2011. 
 
Conveni de 15 de setembre de 2009 entre la UAB i el Departamento de Cultura del Gobierno Vasco, per a la 
3a renovació del conveni signat en data 13/12/06, per a impulsar els estudis d'euskera i cultura basca i 
promoure i difondre activitats relacionades. 
 
Conveni de 30 d’octubre de 2009 entre la UAB i el Grupo Tecnológico e Industrial GMV S.A (GMV), per a 
contribuir en el finançament del Màster Universitari en Disseny de Sistemes de Telecomunicacions, per al curs 
acadèmic 2009-2010. 
 
Conveni de 15 de desembre de 2009 entre la UAB, les Universitats Públiques de Catalunya i el Consorci 
Centre de Supercomputació de Catalunya, sobre serveis comuns d’administració electrònica. 
 
Conveni de 22 de desembre de 2009 entre la UAB i Sigma Gestión Universitaria, A.I.E., per a prorrogar 
l’encàrrec de gestió per al desenvolupament i manteniment d'aplicacions per a la gestió universitària. 
 
Conveni de 18 de gener de 2010 entre la UAB i el Patronat Municipal d'Educació de l'Ajuntament de Terrassa 
(PAME), per a la participació en el projecte "Campus Ítaca" 2010. 
 
Conveni d’1 de febrer de 2010 entre la UAB i la Fundació Parc Taulí, per a l’adscripció de l'activitat de 
recerca i docència del doctor Octavi Martí Sistac. 
 
Conveni de 15 febrer de 2010 entre la UAB i el Ministerio de Educación, per a la realització d'activitats 
d'intercanvi i formació inicial d'alumnes de la Facultat de Ciències de l'Educació de la UAB. 
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Conveni de 16 febrer de 2010 entre la UAB, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Cardedeu, per a la 
organització del Màster Oficial "Participació i Polítiques Locals". Edició 2009-2011. 
 
Conveni de 15 març de 2010 entre la UAB i la Fundació Caixa Catalunya, per a la organització del Programa 
de doctorat i Màster de Recerca en Economia Aplicada. 
 
Conveni de 27 d’abril de 2010 entre la UAB i l’Ajuntament de Canovelles, per a la participació en el projecte 
"Campus Ítaca" 2010. 
 
Conveni de 28 d’abril de 2010 entre la UAB, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Vic, per a 
l’organització del Màster Oficial "Participació i Polítiques Locals" Edició 2009-2011. 
 
Conveni de 28 d’abril de 2010 entre la UAB, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Parets del Vallès, 
per a l’organització del Màster Oficial "Participació i Polítiques Locals" Edició 2009-2011. 
 
Conveni de 28 d’abril de 2010 entre la UAB, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Cubelles, per a 
l’organització del Màster Oficial "Participació i Polítiques Locals" Edició 2009-2011. 
 
Conveni de 28 d’abril de 2010 entre la UAB, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Olesa de 
Montserrat, per a l’organització del Màster Oficial "Participació i Polítiques Locals" Edició 2009-2011. 
 
Conveni de 28 d’abril de 2010 entre la UAB i la Corporació Sanitària Parc Taulí, per a crear i regular la Unitat 
Docent de la Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona al consorci Corporació Sanitària Parc 
Taulí, ubicat a Sabadell i en el qual s’integraran tots els dispositius assistencials que aquesta entitat sanitària 
pública gestiona. 
 
 
IV.1. Personal docent i investigador 
 
Convocatòries 
 
Resolució de la rectora d'11 de març de 2010, per la qual es convoca concurs d'accés a plaça de cossos 
docents universitaris: 
 
Referència de concurs: B1/062 
Nombre de places: 1. 
Cos: Professor o Professora Titular d'Universitat. 
Àrea de coneixement: Arqueologia. 
Departament a què està adscrita: Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana. 
Perfil (activitats docents i investigadores a realitzar per qui obtingui la plaça): Introducció a l'Arqueologia. 
 
(BOE núm. 118, de 14 de maig de 2010). 
 
 
Resolució de la rectora d'11 de març de 2010, per la qual es convoca concurs d'accés a plaça de cossos 
docents universitaris: 
 
Referència de concurs: B1/063. 
Nombre de places: 1. 
Cos: Professor o Professora Titular d'Universitat. 
Àrea de Coneixement: Antropologia Social. 
Departament a què està adscrita: Antropologia Social i Cultural. 
Perfil (activitats docents i investigadores a realitzar per qui obtingui la plaça): Antropologia dels sistemes de 
sexe/gènere. 
 
(BOE núm. 118, de 14 de maig de 2010). 
 
 
Resolució de la rectora d'11 de març de 2010, per la qual es convoca concurs d'accés a plaça vinculada de 
cossos docents universitaris: 
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Referència de concurs: A1/061. 
Nombre de places: Una. 
Cos: Catedràtic d'Universitat. 
Àrea de coneixement: Microbiologia. 
Plaça bàsica d'especialista en Microbiologia i Parasitologia. 
Plaça hospitalària a què es vincula: Facultatiu especialista en Microbiologia i Parasitologia. 
Especialitat sanitària: Microbiologia i Parasitologia. 
Departament a què està adscrita: Genètica i Microbiologia. 
Perfil (activitats docents, investigadores i assistencials sanitàries a realitzar per qui obtingui la plaça): 
Microbiologia i Parasitologia. 
Institució Sanitària: Patronat de la Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de Santa Creu i Sant Pau. 
Destinació/Destí: Hospital de Sant Pau 
 
(BOE núm. 118, de 14 de maig de 2010). 
 
 
Resolució de la rectora de 22 d'abril de 2010, per la qual es convoca concurs d'accés a places de cossos 
docents universitaris:  
 
Referència de concurs: B1/064. 
Nombre de places: 1. 
Cos: Professor o Professora Titular d'Universitat. 
Àrea de Coneixement: Àlgebra. 
Departament a què està adscrita: Matemàtiques. 
Perfil (activitats docents i investigadores a realitzar per qui obtingui la plaça): Fonaments d'àlgebra i Anells de 
grups. 
 
Referència de concurs: B2/065. 
Nombre de places: 1. 
Cos: Professor o Professora Titular d'Universitat. 
Àrea de Coneixement: Àlgebra. 
Departament a què està adscrita: Matemàtiques. 
Perfil (activitats docents i investigadores a realitzar per qui obtingui la plaça): Àlgebra Commutativa i 
Geometria Algebraica. 
 
Referència de concurs: B3/066. 
Nombre de places: 1. 
Cos: Professor o Professora Titular d'Universitat. 
Àrea de Coneixement: Anàlisi Matemàtica. 
Departament a què està adscrita: Matemàtiques. 
Perfil (activitats docents i investigadores a realitzar per qui obtingui la plaça): Anàlisi Real i Funcional. 
 
Referència de concurs: B4/067. 
Nombre de places: 1. 
Cos: Professor o Professora Titular d'Universitat. 
Àrea de Coneixement: Geometria i Topologia. 
Departament a què està adscrita: Matemàtiques. 
Perfil (activitats docents i investigadores a realitzar per qui obtingui la plaça): Geometria Diferencial. 
 
Referència de concurs: B5/068. 
Nombre de places: 1. 
Cos: Professor o Professora Titular d'Universitat. 
Àrea de Coneixement: Geometria i Topologia. 
Departament a què està adscrita: Matemàtiques. 
Perfil (activitats docents i investigadores a realitzar per qui obtingui la plaça): Topologia Algebraica. 
 
Referència de concurs: B6/069. 
Nombre de places: 1. 
Cos: Professor o Professora Titular d'Universitat. 
Àrea de Coneixement: Química Física. 
Departament a què està adscrita: Química. 
Perfil (activitats docents i investigadores a realitzar per qui obtingui la plaça): Química Física. 
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Referència de concurs: B7/070. 
Nombre de places: 1. 
Cos: Professor o Professora Titular d'Universitat. 
Àrea de Coneixement: Química Física. 
Departament a què està adscrita: Química. 
Perfil (activitats docents i investigadores a realitzar per qui obtingui la plaça): Química Física. 
 
Referència de concurs: B8/071. 
Nombre de places: 1. 
Cos: Professor o Professora Titular d'Universitat. 
Àrea de Coneixement: Òptica. 
Departament a què està adscrita: Física. 
Perfil (activitats docents i investigadores a realitzar per qui obtingui la plaça): Òptica Quàntica. 
 
Referència de concurs: B9/072. 
Nombre de places: 1. 
Cos: Professor o Professora Titular d'Universitat. 
Àrea de Coneixement: Història Moderna. 
Departament a què està adscrita: Història Moderna i Contemporània. 
Perfil (activitats docents i investigadores a realitzar per qui obtingui la plaça): Història de l'Alta Edat Moderna. 
 
Referència de concurs: B10/073. 
Nombre de places: 1. 
Cos: Professor o Professora Titular d'Universitat. 
Àrea de Coneixement: Història Contemporània. 
Departament a què està adscrita: Història Moderna i Contemporània. 
Perfil (activitats docents i investigadores a realitzar per qui obtingui la plaça): Història Contemporània. 
 
Referència de concurs: B11/074. 
Nombre de places: 1. 
Cos: Professor o Professora Titular d'Universitat. 
Àrea de Coneixement: Filologia Catalana. 
Departament a què està adscrita: Filologia Catalana. 
Perfil (activitats docents i investigadores a realitzar per qui obtingui la plaça): Gramàtica Catalana: Sintaxi. 
 
Referència de concurs: B12/075. 
Nombre de places: 1. 
Cos: Professor o Professora Titular d'Universitat. 
Àrea de Coneixement: Enginyeria Química. 
Departament a què està adscrita: Enginyeria Química. 
Perfil (activitats docents i investigadores a realitzar per qui obtingui la plaça): Enginyeria Química. 
 
Referència de concurs: B13/076. 
Nombre de places: 1. 
Cos: Professor o Professora Titular d'Universitat. 
Àrea de Coneixement: Prehistòria. 
Departament a què està adscrita: Prehistòria. 
Perfil (activitats docents i investigadores a realitzar per qui obtingui la plaça): Anàlisi dels Artefactes. 
 
(BOE núm. 126, 23 de maig de 2010). 
 
 
Resolucions 
 
Resolució de la rectora de 26 d'abril de 2010, per la qual es nomenen Professors Titulars d'Universitat: 
 
Nom Àrea de coneixement Adscrita al departament 

Francisco José Miguel Quesada Sociologia Sociologia 

Sergi Robles Martínez 
Ciències de la Computació i 
Intel·ligència Artificial 

Enginyeria de la Informació i de 
les Comunicacions 

 
(BOE núm. 118, de 14 de maig de 2010). 
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Resolució de la rectora de 29 d'abril de 2010,  per la qual es nomenen Catedràtics d'Universitat:  
 
Nom Àrea de coneixement Adscrita al departament 

José María Crespo Vicente Física Atòmica, Molecular i Nuclear Física 

Diego Pavón Coloma Física de la Matèria Condensada Física 

 
(BOE núm. 126, 23 de maig de 2010). 
 
 
IV.2. Personal d’administració i serveis 
 
Convocatòries 
 
Resolució de la rectora, de 19 d'abril de 2010, per la qual es convoquen quatre places per a accedir a 
l'escala de gestió (subgrup A2), pel sistema de concurs oposició.  
 

Destinació de les places 
Plaça A:  Gestió Acadèmica de l'Escola d'Enginyeria 
Plaça B:  Gestió Acadèmica de la Facultat de Psicologia 
Plaça C:  Gerència 
Plaça D:  Secretaria Tècnica del Gabinet del Rectorat 

 
(DOGC núm. 5620, de 3 de maig de 2010). 
 
Resolució de la rectora, de 4 de maig de 2010, per la qual es corregeixen les errades advertides a l'annex 
II de la Resolució de 19 d'abril de 2010, per la qual es convoquen quatre places per accedir a l'escala de gestió 
de la UAB (subgrup A2), publicada al DOGC núm. 5620, de 3.5.2010 (DOGC núm. 5632, de 19 de maig de 
2010). 
 
Resolució del gerent, de 7 de maig de 2010, per la qual s’anuncia una convocatòria pública per a cobrir una 
plaça d’administrador/a de Centre amb destinació a l’Administració de Centre de l’Escola d’Enginyeria. 
 
Resolució del vicegerent de Recursos Humans i d’Organització, de 7 de maig de 2010, per la qual 
s’anuncia una convocatòria pública er a cobrir una plaça de tècnic/a mitjà/ana amb destinació al Centre 
d’Estudis Olímpics de l’Administració de Centre de Ciències de la Comunicació. 
 
Resolució del vicegerent de Recursos Humans i d’Organització, de 7 de maig de 2010, per la qual 
s’anuncia una concurrència per a cobrir cinc places d’auxiliar administratiu/iva amb les següents destinacions:  
 

 
Resolució de la vicerectora d’Economia i Organització de 10 de maig de 2010, per la qual es convoca 
una plaça per a accedir a l'escala tècnica (subgrup A1), pel sistema de concurs, que es detalla a continuació: 
 
Denominació de la plaça: cap de Comptabilitat Pressupostària – despeses. 
Aquesta plaça té la destinació en l'Àrea d'Economia i Finances. 
 
(DOGC núm. 5635, de 25 de maig de 2010). 
 
 

Plaça Destinació 

A Biblioteca d’Humanitats 

B Gestió Acadèmica d’Economia i Empresa 

C Gestió Acadèmica de Ciències de la Comunicació 

D Unitat de Gestió Integrada de Sant Pau (Campus Barcelona) 

E Unitat de Contractació Administrativa – Vicegerència d’Economia 
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Resolució del vicegerent de Recursos Humans i d’Organització, d’11 d’abril de 2010, per la qual es fa 
pública una convocatòria interna per a cobrir una plaça d’administratiu/iva, amb destinació a Afers 
Centralitzats, de l’Àrea d’Afers Acadèmics. 
 
Resolució del vicegerent de Recursos Humans i d’Organització, d’11 d’abril de 2010, per la qual es fa 
pública una convocatòria interna per a cobrir una plaça d’administratiu/iva, amb destinació a Afers 
descentralitzats, de l’Àrea d’Afers Acadèmics. 
 
Resolució de la vicerectora d’Economia i Organització, de 12 de maig de 2010, per la qual es convoca 
una plaça per a accedir a l'escala de gestió (subgrup A2), pel sistema de concurs que es detalla a continuació: 
 
Denominació de la plaça: gestor/a d'afers acadèmics. 
Aquesta plaça té la destinació en la Gestió Acadèmica de la Facultat d'Economia i Empresa.  
 
(DOGC núm. 5634, de 21 de maig de 2010) 
 
 
Resolució de la vicerectora d’Economia i Organització de 12 de maig de 2010, per la qual es convoquen 
dues places per a accedir a l'escala de gestió (subgrup A2), pel sistema de concurs, que es detallen a 
continuació: 
 
Denominació de les places: escala de gestió (subgrup A2). 
Aquestes places tenen la destinació en l'Àrea de Comunicació i de Promoció. 
 
(DOGC núm. 5635, de 25 de maig de 2010). 
 
 
Resolució del gerent, de 17 de maig de 2010, per la qual s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir 
tres places d’administrador/a de Centre amb les següents destinacions:  
 

 
Resolució del vicegerent de Recursos Humans i d’Organització, de 18 de maig de 2010, per la qual es 
fa pública una convocatòria interna per a cobrir una plaça d’administratiu/iva d’Atenció a l’usuari, amb 
destinació a l’Escola de Postgrau. 
 
Resolució del vicegerent de Recursos Humans i d’Organització, de 28 de maig de 2010, per la qual es 
fa pública una convocatòria interna per a cobrir una plaça d’administratiu/iva responsable de tarda, amb 
destinació al Departament de Geografia, de l’Administració de Centre de Filosofia i Lletres i de Psicologia. 
 
 
Resolucions 
 
Resolució del gerent, de 3 de maig de 2010, per la qual s’atorga a la senyora Ana Isabel Poveda Barbero la 
plaça de cap d’Àrea amb destinació a l’Àrea de Gestió de la Recerca. 
 
Resolució del gerent, de 3 de maig de 2010, per la qual s’atorga a la senyora Maria José Vera Gil, 
funcionaria de carrera de l’escala administrativa de la Universitat Autònoma de Barcelona, una comissió de 
serveis per tal de desenvolupar les funcions de gestora de la Unitat de Formació, amb efectes del dia 3 de maig 
de 2010.  
 
Resolució del gerent, de 3 de maig de 2010, per la qual es resol: 
 
Primer. Assignar la responsabilitat de gestora econòmica de la Gestió Econòmica de Ciències a la senyora 
Carme Pérez Aguilera. 
 

Plaça Destinació 

A Administració de Centre de Ciències de l’Educació i de Traducció i Interpretació 

B Administració de Centre de Dret i de Ciències Polítiques 

C Administració de Centre de l’Escola d’Enginyeria 
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Segon. Assignar la plaça d’administrativa nivell 22 de la Gestió Econòmica de Ciències a la senyora Montserrat 
Carrasco Peña. 
 
Tercer. Assignar la plaça d’administratiu nivell 22 de la Gestió Econòmica de Biociències al senyor Òscar Lujan 
Piera. 
 
Quart. Demanar la provisió pels procediments establerts, de les places de gestor/a econòmic/a  de la Gestió 
Econòmica de Biciències, administratiu/va nivell 22 de la Gestió Econòmica de Ciències i administratiu/va nivell 
22 de la Gestió Econòmica de Biociències. 
 
Resolució del vicegerent de Recursos Humans i d’Organització, de 5 de maig de 2010, per la qual es 
declara deserta la plaça d’administratiu/iva amb destinació a la Unitat de Contractació Administrativa de la 
Vicegerència d’Economia. 
 
Resolució del vicegerent de Recursos Humans i Organització, de 6 de maig de 2010, per la qual 
s’autoritza la permuta entre el senyor Jonathan Alonso Martínez i el senyor José Cumplido Sánchez, amb 
efectes del dia 10 de maig de 2010, sens perjudici dels procediments establerts per a les incorporacions al lloc 
de treball. 
 
Resolució del vicegerent de Recursos Humans i d’Organització, de 6 de maig de 2010, per la qual es 
declara deserta la plaça de cap de comptabilitat pressupostària – despeses amb destinació a l’Àrea d’Economia i 
Finances. 
 
Resolució del vicegerent de Recursos Humans i d’Organització, de 10 de maig de 2010, per la qual 
s’atorga al senyor Juan Ignacio Toledo Testa la plaça de responsable de projectes junior amb destinació al 
Servei d’Informàtica. 
 
Resolució del gerent, de 10 de maig de 2010, per la qual s’assignen les funcions i les responsabilitats 
d’Administradora de Centre de l’Escola d’Enginyeria, fins a la cobertura definitiva de la plaça, a la senyora 
Carme Nebrera Navas, amb efectes del dia 10 de maig de 2010, sense detriment de les funcions que fins ara 
venia desenvolupant com a Gestora Acadèmica de l’Escola d’Enginyeria. 
 
Resolució del vicegerent de Recursos Humans i d’Organització, d’11 de maig de 2010, per la qual es 
declara deserta la plaça de gestor/a d’afers acadèmics amb destinació a la Gestió Acadèmica de la Facultat 
d’Economia i Empresa. 
 
Resolució del vicegerent de Recursos Humans i d’Organització, d’11 de maig de 2010, per la qual es 
declara deserta la plaça de gestor/a amb destinació al Punt d’Informació de l’Àrea de Comunicació i Promoció. 
 
Resolució del vicegerent de Recursos Humans i d’Organització, d’11 de maig de 2010, per la qual es 
declara deserta la plaça de gestor/a d’informació i edició web amb destinació a l’Àrea de Comunicació i 
Promoció. 
 
Resolució del vicegerent de Recursos Humans i d’Organització, d’11 de maig de 2010, per la qual 
s’atorga al senyor Marià Plou Gorchs la plaça d’administratiu/iva de departament amb destinació al 
Departament de Química. 
 
Resolució del vicegerent de Recursos Humans i d’Organització, de 13 de maig de 2010, per la qual 
s’atorga a la senyora M. Reyes Montes Rodríguez la plaça d’administratiu/iva amb destinació a la Unitat de 
Formació de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis. 
 
Resolució del gerent, de 17 de maig de 2010, per la qual s’assignen les funcions i les responsabilitats 
d’administradora de Ciències Socials, fins a la cobertura definitiva de la plaça, a la senyora Lourdes Collazos 
Salgado, amb efectes del dia 17 de maig de 2010, sense detriment de les funcions que fins ara venia 
desenvolupant com a Gestora Econòmica de Ciències Socials. 
 
Resolució del cap del vicegerent de Recursos humans i d’Organització, de 19 de maig de 2010, per la 
qual s’anuncia el resultat del procés de concurrència per a cobrir cinc places d’auxiliar administratiu/iva que es 
detallen a continuació: 
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Resolució del gerent, de 20 de maig de 2010, per la qual  s’assignen, de forma provisional, les funcions i 
responsabilitats de Gestora Acadèmica de l’Escola d’Enginyeria a la senyora Catalina Gallego Gonzalez, amb 
efectes del dia 10 de maig de 2010.  
 
Resolució del gerent, de 20 de maig de 2010, per la qual s’assignen, de forma provisional, les funcions i 
responsabilitats de Gestora Econòmica de Ciències Socials a la senyora Àngels Boncompte Satorras, amb 
efectes del dia 17 de maig de 2010.  
 
Resolució del gerent, de 20 de maig de 2010, per la qual s’atorga a la senyora Begoña Valle Valverde, 
funcionària de carrera de l’escala de gestió de la Universitat Autònoma de Barcelona, una comissió de serveis 
per a ocupar la plaça de Gestora Acadèmica de la Facultat de Psicologia, mantenin el tor horari, amb efectes del 
dia 25 de maig de 2010. 
 
Resolució del vicegerent de Recursos Humans i d’Organització, de 26 de maig de 2010, per la qual 
s’atorga a la senyora Lourdes Collazos Salgado la plaça gestor/a econòmic/a amb destinació a la Gestió 
Econòmica de la Facultat de Biociències. 
 
Resolució del vicegerent de Recursos Humans i d’Organització, de 27 de maig de 2010, per la qual 
s’atorga a la senyora Núria Ramírez Fernández, funcionària de carrera de l’escala administrativa de la 
Universitat Autònoma de Barcelona, una comissió de serveis per a ocupar la plaça de secretaria de 
l’Administradora de Centre de la Facultat d’Economia i Empresa, mantenint el torn horari, amb efectes del dia 7 
de juny de 2010. 
 
 
 
V. Disposicions d’interès per a la UAB 
 
V.1. Estatals 
 
Resolució de 29 d'abril de 2010, de la Secretaría General de Universidades, per la qual s'adjudiquen els 
Premis Nacionals a l'Excel·lència en el Rendiment Acadèmic Universitari, corresponent al curs acadèmic 2007-
2008 (BOE núm. 108, de 4 de maig de 2010). 
 
Ordre CIN/1149/2010, de 28 d'abril, del Ministerio de Ciencia e Innovación, per la qual es modifica 
l'Ordre CIN/1559/2009, de 29 de maig, per la que s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajuts 
públics a la ciència i tecnologia en la línia instrumental d'articulació i internacionalització del sistema, 
emmarcada en el Pla Nacional d'Investigació Científica, Desenvolupament i Innovació Tecnològica 2008-2011 
(BOE núm. 109 de 5 de maig de 2010). 
 
Ordre EDU/1161/2010, de 4 de maig, del Ministerio de Educación, per la que s'estableix el procediment 
per a l'accés a la Universitat espanyola per part dels estudiants procedents de sistemes educatius als que és 
d'aplicació l'article 38.5 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació (BOE núm. 110, de 7 de maig 
de/2010). 
 
Reial Decret 557/2010, de 7 de maig, pel qual s'estableixen els llindars de renda i patrimoni familiar i les 
quanties de les beques i ajuts a l'estudi del Ministeri d'Educació per al curs 2010-2011 (BOE núm. 113, de 8 de 
maig de 2010). 
 

Plaça Destinació Adjudicació 

A Biblioteca d’Humanitats Sra. Belén Martínez Sánchez 

B Gestió Acadèmica de la Facultat d’Economia i Empresa Deserta 

C 
Gestió Acadèmica de la Facultat de Ciències de la 
Comunicació 

Sra. Antònia Jiménez Baño 

D Unitat de Gestió Integrada de Sant Pau (campus Barcelona) Sra. Júlia Arrufat Arrufat 

E 
Unitat de Contractació Administrativa – Vicegerència 
d’Economia 

Sra. Raquel Carmona Herranz 
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Reial Decret 558/2010, de 7 de maig, pel qual es modifica el Reial Decret 1892/2008, de 14 de novembre, 
pel que es regulen les condicions per a l'accés als ensenyaments universitàries oficials de grau i els 
procediments d'admissió a les universitats públiques espanyoles (BOE núm. 113, de 8 de maig de 2010). 
 
Resolució de 29 d'abril de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, 
per la qual s'estableixen les instruccions per al càlcul de la nota mitja que ha de figurar a les credencials de 
convalidació i homologació d'estudis i títols estrangers amb el batxiller espanyol (BOE núm. 113, de 8 de maig 
de 2010). 
 
Resolució de 3 de maig de 2010, de la Secretaría General de Universidades, per la que s'amplia el 
termini perquè la Comissió Nacional Avaluadora de l'Activitat Investigadora resolgui les sol·licituds d'avaluació 
de l'activitat investigadora presentades en la convocatòria de 2009 (BOE núm. 114, de 10 de maig de 2010). 
 
Resolució de 28 d'abril de 2010, de la Secretaría General de Universidades, per la qual es corregeixen 
errors en la de 22 de desembre de 2009, per la qual es concedeixen subvencions per a la cooperació 
interuniversitària amb Brasil, a l'empara del Conveni de cooperació subscrit amb el Ministeri d'Educació del 
Brasil (BOE nú. 118, de 14 de maig de 2010). 
 
Ordre CIN/1290/2010, de 6 de maig, del Ministerio de Ciencia y Innovación, per la que es convoca per 
a l'any 2010 la concessió d'ajuts corresponents al subprograma INNCORPORA, dins del Programa Nacional de 
Contractació i Incorporació de Recursos Humans de la Línia Instrumental d'Actuació en Recursos Humans del 
Pla Nacional d'Investigació Científica, Desenvolupament i Innovació Tecnològica (I+D+i) 2008-2011 (BOE núm. 
121, de 18 de maig de 2010). 
 
Resolució de 10 de maig de 2010, de la Secretaría de Estado de Investigación, per la que es publiquen 
els ajuts concedits en la convocatòria 2009 del subprograma d'Accions Complementàries per a Projectes 
d'Investigació Fonamental no Orientada (programa de Projectes d'Investigació Fonamental del Pla Nacional de 
I+D+i 2008-2011) (BOE núm. 124, de 21 de maig de 2010). 
 
Ordre CIN/1337/2010, de 18 de maig, del Ministerio de Ciencia y Innovación, per la que es convoca 
per a l'any 2010, la concessió dels ajuts corresponents al subprograma INNPACTO, dins de la línia instrumental 
d'Articulació i Internacionalització del Sistema, en el marc del Pla Nacional d'Investigació Científica, 
Desenvolupament i Innovació Tecnològica, 2008-2011 (BOE núm. 125, de 22 de maig de 2010). 
 
Reial Decret-llei 8/2010, de 20 de maig, pel qual s'adopten mesures extraordinàries per a la reducció del 
dèficit públic (BOE núm. 126, 23 de maig de 2010). 
 
Correcció d'errors del Reial Decret-llei 8/2010, de 20 de maig, pel qual s'adopten mesures 
extraordinàries per a la reducció del dèficit públic (BOE núm. 127, de 25 de maig de 2010). 
 
Correcció d'errors del Reial Decret-llei 8/2010, de 20 de maig, pel qual s'adopten mesures 
extraordinàries per a la reducció del dèficit públic (BOE núm. 128, de 26 de maig de 2010). 
 
Resolució de 25 de maig de 2010, de la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos, per la qual 
es dicten instruccions en relació amb les nòmines dels funcionaris inclosos en l'àmbit d'aplicació de la Llei 
30/1984, de 2 d'agost, en els termes de la Disposició Final Cuarta de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut 
Bàsic de l'Empleat Públic, i s'actualitzen amb efectes d'1 de juny de 2010 les quanties de les retribucions del 
personal que es refereixen els corresponents articles de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a 
l'esmentat exercici (BOE núm. 128, de 26 de maig de 2010). 
 
Ordre EDU/1372/2010, de 20 de maig, del Ministerio de Educación, per la qual es publica la 
convocatòria per a la subvenció d'accions amb càrrec al programa d'Estudis i Anàlisi, destinades a la millora de 
la qualitat de l'ensenyament superior i de l'activitat del professorat universitari l'any 2010 (BOE núm. 130, de 
28 de maig de 2010). 
 
Resolució de 26 de maig de 2010, de la Secretaría de Estado de Investigación, per la que es modifica la 
de 22 d'abril de 2010, per la que s'aprova la convocatòria de l'any 2010, per a la concessió dels ajuts de 
diversos Subprogrames del Programa Nacional d'Internacionalització de la I+D, dins del Pla Nacional 
d'Investigació Científica, Desenvolupament i Innovació Tecnològica (2008-2011) (BOE núm. 130, de 28 de maig 
de 2010). 
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V.2. Autonòmiques 
 
Correcció d’errades a l'Acord GOV/59/2010, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Pla de Recerca i Innovació 
2010-2013 (DOGC núm. 5607, pàg. 29083, de 14.4.2010) (DOGC núm. 5626, d’11 de maig de 2010). 
 
Resolució CMC/1476/2010, de 20 d'abril, del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, per 
la qual es dóna publicitat a les subvencions concedides pel Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació 
durant l'any 2009 (DOGC núm. 5628, de 13 de maig de 2010). 
 
Resolució IUE/1481/2010, de 27 d'abril, de l’Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, 
per la qual s'aproven les bases i s'obre la convocatòria d'ajuts de mobilitat per al personal d'administració i 
serveis del sector universitari i de la recerca 2010 (PAS) (DOGC núm. 5628, de 13 de maig de 2010). 
 
Resolució IUE/1530/2010, de 16 d'abril, de l’Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, 
per la qual s'aproven les bases i s'obre la convocatòria de beques per a joves membres de comunitats catalanes 
a l'exterior (BCC) (DOGC núm. 5630, de 17 de maig de 2010). 
 
Resolució IUE/1531/2010, de 27 d'abril, de l’Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, 
per la qual s'aproven les bases i es fan públiques les convocatòries per a la concessió de beques i ajuts en 
matèria de recerca per a l'any 2010 (DOGC núm. 5630, de 17 de maig de 2010). 
 
Resolució TRE/1573/2010, de 7 de maig, del Servei d'Ocupació de Catalunya, per la qual s'obre la 
convocatòria per presentar sol·licituds de concessió de subvencions per a la realització de plans d'ocupació amb 
entitats sense ànim de lucre i universitats públiques, dins del marc del Projecte Impuls-Treball, per a l'any 2010  
(DOGC núm. 5633, de 20 de maig de 2010). 
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