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I. Disposicions generals i acords 
 
I.1. Consell Social 
 
Acord 1/2011, de 24 de febrer de 2011, pel qual s’aprova l’acta de la sessió plenària del dia 21 de 
desembre de 2010.  

 
Acord 2/2011, de 24 de febrer de 2011, pel qual s’acorda: 
  
1. Aprovar els criteris bàsics per a l’elaboració del pressupost de la Universitat  
Autònoma de Barcelona per a l’exercici 2011, d’acord amb el que consta al document PLE 01/02-2011.  
  
2. Comunicar aquest acord al gerent, per tal que es duguin a terme les mesures necessàries per a fer-lo 
efectiu.  

  
Acord 3/2011, de 24 de febrer de 2011, pel qual s’acorda: 
  
1) Aprovar la creació del nou estudi de doctorat d’Arqueologia Clàssica (interuniversitari).  
  
2) Comunicar aquest acord al vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-lo efectiu.  

  
Acord 4/2011, de 24 de febrer de 2011, pel qual s’acorda: 
   
1) Aprovar l'inici del procés d'extinció de les titulacions de segon cicle següents per al curs 2011-2012, d'acord 
amb la Normativa sobre l'extinció dels plans d'estudis d'ensenyaments estructurats d'acord amb els 
ordenaments anteriors al Reial Decret 1393/2007, de data 28 de juliol de 2009 i les seves posteriors 
modificacions:   
 

a) Antropologia Social i Cultural   

b) Bioquímica   

c) Ciència i Tecnologia dels Aliments   

d) Enginyeria de Materials   

e) Investigació i Tècniques de Mercat   

  
2) Comunicar aquest acord al vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-lo efectiu.   

  
Acord 5/2011, de 24 de febrer de 2011, pel qual s’acorda: 
 
1. Aprovar la creació, per al curs 2011-2012, del màster universitari de Gestió de la Informació i el 
Coneixement en l’Àmbit de la Salut.  
  
2. Comunicar aquest acord a la vicerectora de Política Acadèmica i al vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal 
que es duguin a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu.  

  
Acord 6/2011, de 24 de febrer de 2011, pel qual s’acorda:  
  
1. Aprovar la modificació del Reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la Universitat 
Autònoma de Barcelona en els termes que es fan constar en el document PLE 02/02-2011.   
  
2. Establir-ne l’entrada en vigor a partir del dia següent de la seva aprovació i ordenar-ne la publicació al 
Butlletí oficial de la UAB.   
  
3. Actualitzar el document Estructura de funcionament del Consell Social de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, aprovat per acord plenari el 18 de febrer de 2005 i modificat en acord del ple el 29 de maig de 
2008, pel que fa a les competències de la Comissió Econòmica del Consell Social d’acord amb el que consta als 
apartats 2, 3 i 4 de l’article 28 del document PLE 02/02-2011.   
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I.2. Comissions del Consell Social 
 
I.2.1. Comissió Acadèmica 
 
Acord 1/2011, de 15 de febrer de 2011, pel qual s’aprova l’acta de la reunió de la Comissió Acadèmica del 
Consell Social del dia 15 de desembre de 2010.  
  
Acord 2/2011, de 15 de febrer de 2011, pel qual s’acorda: 
  
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:  
 
1) Aprovar la creació del nou estudi de doctorat d’Arqueologia Clàssica (interuniversitari).   
 
2) Comunicar aquest acord al vicegerent d’Ordenació Acadèmica per tal que dugui a terme les mesures 

necessàries per a fer-lo efectiu.   
  
Acord 3/2011, de 15 de febrer de 2011, pel qual s’acorda: 
  
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:   
 
1) Aprovar l'inici del procés d'extinció de les titulacions de segon cicle següents per al curs 2011-2012, d'acord 

amb la Normativa sobre l'extinció dels plans d'estudis d'ensenyaments estructurats d'acord ordenaments 
anteriors al Reial Decret 1393/2007, de data 28 de juliol de 2009 i les seves posteriors modificacions:   
 
 a) Antropologia Social i Cultural   

 b) Bioquímica   

 c) Ciència i Tecnologia dels Aliments   

 d) Enginyeria de Materials   

 e) Investigació i Tècniques de mercat   

 
2) Comunicar aquest acord al vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 

necessàries per a fer-lo efectiu.   
 

Acord 4/2011, de 15 de febrer de 2011, pel qual s’acorda:   
  
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta de:    
 
1. Aprovar la creació, per al curs 2011-2012, del màster universitari de Gestió de la Informació i el 

Coneixement en l’Àmbit de la Salut.   
 
2. Comunicar el present  acord a la vicerectora de Política Acadèmica i al vicegerent d’Ordenació Acadèmica 

per tal que es duguin a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu.   
  
Acord 5/2011, de 15 de febrer de 2011, pel qual s’acorda:   
  
Informar favorablement la petició de continuïtat dels estudis presentada per l’alumna de primer curs que consta 
en el document CA 1/02-2011 que s’annexa a l’acta, a la qual li és d’aplicació la Normativa de permanència 
aprovada pel Consell Social el 16 de juliol de 2004.  
 
 
I.2.2. Comissió Econòmica  
 
Acord 1/2011, de 10 de febrer de 2011, pel qual s’aprova l’acta de la Comissió Econòmica del Consell 
Social reunida el dia 21 de desembre de 2010.  
   
Acord 2/2011, de 10 de febrer de 2011, pel qual s’acorda: 
  
1. Aprovar les modificacions de crèdit del pressupost de la UAB corresponents al primer, segon i tercer 
trimestres de 2010, d’acord amb el que consta en el document CE 01/02-2011.  
  
2. Comunicar aquest acord al gerent i a la vicegerenta de l’àmbit econòmic, perquè es duguin a terme les 
mesures necessàries per a fer-lo efectiu.  
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Acord 3/2011, de 10 de febrer de 2011, pel qual s’acorda: 
   
Modificar l’apartat primer de l’acord 16/2010 de la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el dia 20 de 
maig de 2010, en el sentit de substituir l’Associació de Facultats i Estudis de Ciències de la Comunicació per 
l’Associació Espanyola d’Universitats amb titulacions d’Informació i Comunicació. Per tant, l’apartat primer de 
l’acord 16/2010 de la Comissió Econòmica de 20 de maig tindrà la redacció següent:  
  
“Aprovar la participació de la UAB en l’Associació Espanyola d’Universitats amb titulacions d’Informació i 
Comunicació”, d’acord amb el que consta en el document CE 06/05-2010 que s’annexa a l’acta.  
  
Acord 4/2011, de 10 de febrer de 2011, pel qual s’acorda:  
   
1. Aprovar els complements retributius addicionals per mèrits de docència del personal docent i investigador 
funcionari i contractat corresponents a l’avaluació 2009 per períodes meritats fins al 31/12/2002, d’acord amb 
el que consta en el document CE 02/02-2011.   
  
2. Comunicar aquest acord a l'Àrea de Personal Acadèmic, Investigador en Formació i de Suport a la Recerca, 
perquè portin a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu.   
  
Acord 5/2011, de 10 de febrer de 2011, pel qual s’acorda:  
  
Aprovar que la UAB dugui a terme les auditories internes següents per a l’any 2011:  
  

- Auditoria econòmica de l’Escola de Postgrau.  
- Auditoria de compliment de la programació del Pla docent (PDS) i de la seva execució.  
- Auditoria del tancament d’actes.  
- Auditoria ISO 9001 del Servei de Biblioteques.  

  
Acord 6/2011, de 10 de febrer de 2011, pel qual s’acorda: 
   
Informar favorablement el ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:  
  
1. Aprovar els criteris bàsics per elaborar el pressupost de la Universitat Autònoma de Barcelona per a l’exercici 
2011, d’acord amb el que consta en el document CE 03/02-2011.  

  
2. Comunicar aquest acord al gerent.  
 
Acord 7/2011, de 10 de febrer de 2011, pel qual s’acorda:   
  
a) En relació a la recomanació aprovada pel Claustre de la UAB reunit el dia 16 de desembre de 2010 en la 

que “El Claustre insta l’equip de govern i el Consell Social per tal que, si escau, adoptin els acords o 
normes pertinents, de conformitat amb la legalitat vigent, per a reduir els salaris dels membres de l’equip 
de Gerència i ajustar-los al previst en el conveni de PAS laboral”, la Comissió Econòmica del Consell Social 
se’n dóna per assabentada i resta a l’espera, per a l’exercici de les seves competències, del que en el seu 
dia informi la Comissió d’Economia i Organització delegada del Consell de Govern de la UAB.  

 
b) En relació a la recomanació aprovada pel Claustre de la UAB reunit el dia 16 de desembre de 2010 en la 

que “El Claustre insta el Consell de Govern i el Consell Social per tal que, si escau, adoptin els acords o 
normes pertinents, de conformitat amb la legalitat vigent, per assumir el cost del preu de 40€ en concepte 
de serveis específics i suport a l’aprenentatge al personal investigador en formació”, la Comissió 
Econòmica del Consell Social se’n dóna per assabentada i resta a l’espera, per a l’exercici de les seves 
competències, del que en el seu dia informi la Comissió d’Economia i Organització delegada del Consell de 
Govern de la UAB.  

 
c) En relació a la recomanació aprovada pel Claustre de la UAB reunit el dia 16 de desembre de 2010 en la 

que “El Claustre insta el Consell Social per tal que, si escau, adopti els acords o normes pertinents, de 
conformitat amb la legalitat vigent, perquè retiri els preus que els estudiants paguen juntament amb la 
matrícula en concepte del servei informàtic i Campus virtual”, la Comissió Econòmica del Consell Social:  

  
- Entén que procedeix mantenir la validesa de l’acord 17/2010 pres per la Comissió reunida el dia 9 de 

juliol de 2010. 
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- Recomana el vicerectorat de Política Econòmica i Organització que estudiï la possibilitat de que l’import 
del preu de serveis de suport a l’aprenentatge s’apropi el més possible al cost real unitari dels serveis 
de suport a l’aprenentatge i que, en aquest sentit, presenti les conclusions corresponents en una 
propera reunió.  

 
 
I.3. Comissions del Consell de Govern 
 
I.3.1. Comissió d’Economia i d’Organització 
 
Acord 3/2011, de 23 de febrer, pel qual s’aprova la proposta de pressupost de la Universitat Autònoma de 
Barcelona per al 2010, i s’eleva al Consell de Govern per a la seva aprovació.  
 
Acord 4/2011, de 23 de febrer, pel qual s’aproven els ajuts de matrícula per a treballadors de la UAB 2010-
2011, que tot seguit es transcriu:   
 

Convocatòria d’ajuts de matrícula per a treballadors i treballadores de la UAB. Curs 2010-2011 
 
Introducció / Preàmbul. 
 
Aquest document conté les normes d’aplicació general que afecten els treballadors i treballadores de la UAB pel 
que fa als ajuts a la matrícula. Amb aquestes normes es pretén aportar a la comunitat universitària una eina 
d’organització, clara, completa, i ajustada a la legislació actual vigent. 
 
Article 1. Objecte de la normativa. 
 
L’objecte d’aquest document és establir els supòsits i les condicions sota les quals el personal de la Universitat 
Autònoma de Barcelona pot obtenir ajuts per a la matrícula del curs 2010-2011. 
 
Article 2. Beneficiaris. 
 
1. Són beneficiàries dels ajuts previstos en aquesta Normativa les persones que, en el moment de presentar la 
sol·licitud de matrícula pertanyin a algun dels col·lectius següents: 

 
1.1. El professorat dels cossos docents universitaris, de la UAB o d’altres administracions, que prestin 
serveis a la UAB. 
 
1.2. El personal funcionari d’administració i serveis, de la UAB o d’altres administracions, que prestin 
serveis a la UAB. 
 
1.3. El personal funcionari, de la UAB o d’altres administracions en serveis especials, encara que no es 
trobin en servei actiu a la UAB. 
 
1.4. El personal funcionari jubilat, sempre que en el moment de la jubilació es trobés en situació de servei 
actiu a la UAB. 
 
1.5. El personal d’Administració i Serveis laboral, en les condicions que es regulen en el conveni col·lectiu 
del personal laboral de les universitats públiques catalanes vigent en el període. 
 
1.6. El professorat interí dels cossos docents universitaris amb dedicació a temps complet. 
 
1.7. El personal d’Administració i Serveis interí amb dedicació a temps complet. 
 
1.8. El professorat associat permanent estranger. 
 
1.9. El personal Docent i Investigador laboral, en les condicions que es regulen a l’article 47 del I Conveni 
Col·lectiu del personal docent i investigador de les universitats públiques catalanes: 

 
Article 47. Ensenyament universitari. 
1. El PDI laboral actiu a temps complet, així com els jubilats i els que es trobin en situació d’incapacitat 
permanent o provisional provinents de la mateixa dedicació, tindran -ells, els fills a càrrec seu i el seu 
cònjuge o parella de fet- dret a un ajut equivalent a l’import de la primera matrícula d’estudis oficials 
impartits en les universitats públiques catalanes. 
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2. El PDI laboral a temps parcial tindrà dret a un ajut equivalent a l’import de la primera matrícula en 
estudis oficials impartits en les universitats públiques catalanes. 

 
2. També en són beneficiaris, amb les mateixes condicions que els titulars, els fills, els orfes i el cònjuge o 
parella de fet de les persones incloses en els apartats 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7 i 1.8 de l’article 2, i les 
persones amb dedicació a temps complet incloses a l’apartat 1.9 de l’article 2. 
 
Article 3. Àmbit d’aplicació. 
 
1. Els ajuts s’atorguen únicament per cursar estudis universitaris oficials impartits a universitats públiques. 
 
2. En el cas d’estudis cursats a la UOC i a centres adscrits a les universitats públiques catalanes, l’ajut serà 
l’equivalent a l’import corresponent als preus públics de la matrícula. 
 
3. Els ajuts de matrícula que preveu aquesta normativa són incompatibles amb qualsevol altre ajut de matrícula 
concedit per la UAB en les seves diferents convocatòries. 
 
4. Les persones que ja hagin gaudit d’ajuts de matrícula per a treballadors de la UAB no podran ser beneficiaris 
d’un ajut de matrícula d’uns estudis d’igual o inferior nivell als estudis pels quals ja hagin estat beneficiaris. Per 
tant, els ajuts sufraguen a cada persona exclusivament els preus públics d’una titulació, amb les excepcions 
següents: 

 
4.1. Es podrà sufragar l’import d’un segon cicle a persones a qui s’hagi sufragat únicament l’import del 
primer cicle d’una altra titulació. 
 
4.2 Es podrà sufragar l’import de l’últim curs de grau a persones a qui s’hagi sufragat únicament l’import 
d’una titulació finalitzada de primer cicle. 
 
4.3. Es podrà sufragar un màster universitari a persones a qui s’hagi sufragat únicament l’import d’una 
titulació de segon cicle, de primer i segon cicle o de grau. 
 
4.4. Es podrà sufragar el doctorat a persones a qui s’hagi sufragat únicament l’import d’una titulació de 
màster universitari, de segon cicle, de primer i segon cicle o de grau. 

 
5. L’ajut sufraga l’import dels preus públics de les assignatures o cursos matriculats per primera vegada, amb 
les excepcions següents: 

 
5.1. Els ajuts sufragaran l’import dels primers 32 crèdits matriculats i la tutela acadèmica a les persones 
matriculades a estudis de doctorat regits pel RD 778/1998. En el cas de l’alumnat matriculat a doctorats 
regits per decrets posteriors, es sufragarà únicament l’import de la tutela acadèmica. 
 
5.2. Els ajuts no comprenen en cap cas les assignatures, els mòduls o els crèdits matriculats per segona 
vegada o posterior, convalidats, reconeguts, equiparats o adaptats, les taxes i serveis extra acadèmics, 
l’assegurança escolar, les despeses de matriculació i d’expedient acadèmic, així com qualsevol altra 
despesa de la qual no se’n reconegui expressament la gratuïtat en aquesta normativa, sigui quina sigui la 
seva denominació. 

 
6. L’obtenció de l’ajut a la matrícula previst en aquest document és incompatible amb qualsevol altre tipus 
d’exempció total o parcial de matrícula. S’entendrà que les persones adjudicatàries de l’ajut renuncien a 
qualsevol altre tipus d’exempció. 
 
7. A efectes fiscals, els ajuts concedits a les persones diferents del treballador o treballadora tenen la 
consideració de retribució en espècie del treballador o treballadora que hi dóna dret, i, en conseqüència, estan 
subjectes a la normativa fiscal corresponent. 
 
Article 4. Condicions de concessió dels ajuts 
 
1. Per poder accedir als ajuts, les persones beneficiàries han de complir els requisits establerts en els articles 
següents, en el moment de la presentació de la sol·licitud de matrícula. 
 
2. Els ajuts sufragaran el 100% de l’import dels preus públics compresos a l’apartat 5 de l’article 3 en els casos 
següents: 

 
2.1. Personal comprès en els col·lectius descrits en els apartats 1.1, 1.2, 1.3 i 1.4 de l’article 2. 
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2.2. Personal comprès en els col·lectius descrits en els apartats 1.5, 1.8 i 1.9 de l’article 2, si té: 

a. Contracte indefinit. 
b. Contracte de durada igual o superior a un any. 
c. Contracte inferior a 1 any, sempre que la persona interessada hagi prestat serveis a la UAB durant 
un període igual o superior a un any immediatament anterior a la data d’inici del termini de 
matriculació. 

 
2.3. Personal comprès en els col·lectius descrits en els apartats 1.6 i 1.7, si té: 

a. Contracte o nomenament de durada igual o superior a un any. 
b. Contracte o nomenament entre sis mesos i un any, sempre que la persona interessada hagi prestat 
els seus serveis a la UAB durant un període igual o superior a un any immediatament anterior a la data 
d’inici del període de matriculació. 

 
3. Els ajuts sufragaran el 75% de l’import dels preus públics compresos a l’apartat 5 de l’article 3, en el cas del 
personal que pertanyi als col·lectius descrits en els apartats 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 i 1.9, si té: 

 
a. Contracte o nomenament de durada superior als sis mesos i inferior a un any. 
 
b. Contracte o nomenament igual o inferior a sis mesos, sempre que la persona interessada hagi prestat els 
seus serveis a la UAB durant un període superior als sis mesos immediatament anteriors a la data d’inici del 
termini de matriculació. 

 
4. Els ajuts sufragaran el 50% de l’import dels preus públics compresos a l’apartat 5 de l’article 3, en el cas del 
personal que pertanyi als col·lectius descrits en els apartats 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 i 1.9, si té: 

 
a. Contracte o nomenament de sis mesos de durada. 
 
b. Contracte o nomenament inferior als sis mesos, sempre que la persona interessada hagi prestat els seus 
serveis a la UAB en un període igual als sis mesos immediatament anteriors a la data d’inici del termini de 
matriculació. 

4 
Article 5. Procediment de sol·licitud 
 
1. Ajut equivalent al 100% de l’import de la matrícula. 

 
1.1 Per a estudis a centres propis de la UAB i d’altres universitats públiques catalanes. 

a) Al personal de la UAB amb un ajut d’import equivalent als preus públics de la matrícula, sempre i 
quan compleixin les condicions que s’estableixen a l’article 3, que es matriculi a qualsevol centre propi 
de la UAB se li aplicarà la gratuïtat automàticament. 
b) Els beneficiaris del personal de la UAB amb un ajut d’import equivalent als preus públics de la 
matrícula, que es matriculi a qualsevol centre propi de la UAB, el personal de la UAB i els seus 
beneficiaris que es matriculin a una altra universitat pública catalana, caldrà que presentin, en el 
moment de formalitzar la matrícula, la documentació següent: 

• Certificació acreditativa de les circumstàncies necessàries per ser beneficiari d'un ajut a l'estudi, 
(emès per l'Àrea de Gestió i d'Administració de Recursos Humans i específic per l'ajut a la 
matrícula) solament vigent pel curs que s’emet. 
• Fotocòpia del llibre de família (si s'ha de justificar la condició de parentiu). 
• Fotocòpia del carnet de família nombrosa (si és el cas). 

 
1.2 Per estudis a centres adscrits de la UAB, d’altres universitats públiques catalanes i a centres propis 
d’altres universitats públiques espanyoles. 
 
El personal de la UAB i els seus beneficiaris han d'abonar l'import de la matrícula i sol·licitar el 
reintegrament, presentant la documentació que s'especifica a continuació: 

• Sol·licitud d'ajut 
• Certificació acreditativa de les circumstàncies necessàries per a ser beneficiari d'un ajut a l'estudi 
(emès per l'Àrea de Gestió i d'Administració de Recursos Humans i específic per l'ajut a la matrícula). 
• Resguard acreditatiu d'haver abonat l'import de la matrícula. 
• Fotocòpia del llibre de família (si és el cas d'haver de justificar la condició de parentiu). 
• Fotocòpia del carnet de família nombrosa (si és el cas). 
• Fotocòpia de la matrícula (no necessària per aquells estudiants matriculats en centres propis de la 
UAB). 
• Full de dades bancàries o fotocòpia del número del compte bancari. 
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• Fotocòpia compulsada de l'expedient acadèmic (no necessari si al full de la matrícula hi consta el 
nombre de vegades que s'ha matriculat de l'assignatura/crèdits). 

 
2. Ajut parcial de l’import de la matrícula 
El personal de la UAB amb un ajut parcial de la matrícula (75% i 50%) i els seus beneficiaris, han d'abonar 
l'import de la matrícula i sol·licitar el reintegrament, presentant la mateixa documentació que s'especifica en el 
A.2, aportant la Certificació de serveis prestats a la UAB, en comptes del Certificat d’ajut a l’estudi. 
 
3. A tots els sol·licitants del reintegrament 
En el termini d’un mes després d’haver-se matriculat, haurà de presentar la sol·licitud juntament ambla 
documentació corresponent. Aquesta documentació haurà de lliurar-la al registre del centre on està col·laborant 
o al registre general de la UAB. 
5 
Article 6. Resolucions 
 
1. Les sol·licituds es resoldran en el termini de quatre mesos des de la data de la seva presentació. Quan la 
resolució impliqui l’abonament de l’ajut, aquest es farà efectiu en el mateix termini i s’avisarà per correu 
electrònic al sol·licitant. 
 
2. Les resolucions negatives s’emetran i comunicaran individualment per correu postal. 
 
3. El 10 de juny de 2011 es publicarà a la pàgina de beques d’estudi de la UAB la relació de les persones 
beneficiàries. 
 
Article 7. Entrada en vigor 
Aquesta normativa serà aplicable durant el curs acadèmic 2010-2011. 
 
Acord 5/2011, de 23 de febrer, pel qual s’aproven les resolucions d’ajuts per a la millora de la seguretat 
dels laboratoris de docència i de recerca per a l’any 2010, que tot seguit es transcriu:   
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Acord 6/2011, de 23 de febrer, pel qual s’aproven les modificacions de crèdit a 30 de setembre de 2010, 
que tot seguit es transcriu:  
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Acord 7/2011, de 23 de febrer, pel qual s’informa favorablement de la proposta de modificació del 
reglament del Servei d’Activitat Física, i s’eleva al Consell de Govern per a la seva aprovació.  
 
 
I.3.2. Comissió d’Estudis de Grau 
 
Acord 12/2011 de 15 de febrer, pel qual s’aprova la modificació de les memòries dels títols següents:  
 

- Graduat/Graduada d’Administració i Direcció d’Empreses 
- Graduat/Graduada de Fisioteràpia 
- Graduat/Graduada de Turisme 
- Graduat/Graduada d’Enginyeria Elèctrica 
- Graduat/Graduada d’Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 
- Graduat/Graduada d’Enginyeria Mecànica 
- Graduat/Graduada d’Informàtica i Serveis 

 
Acord 13/2011 de 15 de febrer, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern, la modificació de les 
taules d’adaptació dels estudis actuals als nous Graus.  
 
Acord 14/2011 de 15 de febrer, pel qual s’aproven les activitats proposades per al reconeixement de crèdits 
de lliure elecció, que tot seguit es transcriu: 
 
 

 
 
 
 
 
Acord 15/2011 de 15 de febrer, pel qual s’aprova el reconeixement de Cicles Formatius de Grau Superior 
(CFGS) per crèdits d’estudis de grau de les titulacions següents:  
 

- Grau d’Infermeria 
 
- Grau de Logopèdia de l’Escola Universitària de Ciències de la Salut de Manresa 
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Acord 16/2011 de 15 de febrer, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern, la concessió de 
premis extraordinaris de titulació dels alumnes següents:  
 
Escola d’Enginyeria 
David Ramiro García 
Oriol Perramon Parcerisas 
Alfonso Mallol García 
David Camprubí Torraguitart 
Josep Valls Vargas 
Ruben Fernández Moya 
Daniel Calleja Martínez 
Alexandre Moreno Cano 
Marc Terradas i Montaña 
Cristina Pérez Solà 
Marta García Roig 
Gueorgui Bojidarov Radev 
Marc Barceló Lladó 
Alejandro Correa Vila 
 
 
Facultat de Dret 
Almudena Carneros Ruiz 
Belén Lao Rodríguez 
Mònica Pallàs Rius 
Faiza el Fezzazi el Maziani 
Alícia Rives Boschmonart 
Rocío López Tejada 
Nieves Lopez Gordillo 
Sergi Bricollé Català 
Ferran Restrepo Arrufat 
Víctor Company Martínez 
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Facultat de Traducció i Interpretació 
Rogelio Hernández Lahoz 
Gerard Picó Viñas 
Claudia Rühle 
Miquel Rey Estévez 
Anna Prims Vicario 
Lluís Casas Duocastella 
David Taratiel Fabra 
Carlos Morales Viñas 
Gemma Ventura Mustienes 
Teodosia Agulló López 
 
Acord 17/2011 de 15 de febrer, pel qual s’ informa favorablement la proposta de calendari acadèmic 
administratiu per al curs acadèmic 2011-2012, i s’eleva al Consell de Govern per a la seva aprovació.  
 
Acord 18/2011 de 15 de febrer, pel qual s’ informa favorablement la Normativa de Permanència, per 
trametre-la a la Comissió del Consell Social, i s’eleva al Consell de Govern per a la seva informació. 
 
Acord 19/2011 de 15 de febrer, pel qual s’informa desfavorablement la petició de modificació de la 
normativa d’avaluació i exàmens, instada pel Claustre de data 19 de desembre de 2010, i s’eleva al Consell de 
Govern als efectes adients. 
 
Acord 20/2011 de 15 de febrer, pel qual s’ informa desfavorablement la petició d’integració a la UAB dels 
estudis oficials de grau que s’imparteixen a les entitats de l’àmbit de la FUAB, instada pel Claustre de data 19 
de desembre de 2010, i s’eleva al Consell de Govern als efectes adients. 
 
 
I.3.3. Comissió d’Estudis de Postgrau 
 
Acord 13/2011 de 22 de febrer, pel qual s’informa favorablement la creació dels estudis de doctorat 
conjunts amb la UB en “Aqüicultura”, “Biodiversitat” i “Història de la ciència”, i s’eleva al Consell de Govern per 
a la seva aprovació. 
 
Acord 14/2011 de 22 de febrer, pel qual s’informa favorablement la supressió del estudis de doctorat en 
“Aqüicultura”, “Antropologia Biològica”, i “Història de la Ciència”, aprovats er la Subcomissió de Postgrau en les 
sessions de 20 de novembre i 9 de desembre de 2008, i s’eleva al Consell de Govern per a la seva aprovació. 
 
Acord 15/2011 de 22 de febrer, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern, el contingut dels 
estudis de doctorat en “Aqüicultura”, “Biodiversitat” i “Història de la ciència”.  
 
Acord 16/2011 de 22 de febrer, pel qual s’aprova la no continuïtat d’estudiants de doctorat. 
 
Acord 17/2011 de 22 de febrer, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern, i a proposta del 
Departament corresponent, la concessió dels premis extraordinaris de doctorat dels següents doctors:  
 
Ingrid Laura Cañero Infante 
María Jesús Cruz Carmona 
Daniel Escuin Borràs 
Eduardo Kanterewicz Binstock 
Víctor Monforte Torres 
Carlos Peña Gil 
Anna Rosell Novel 
Montserrat Vendrell Relat 
Maria Queralt Jordano Montañez 
Eva Martínez Balibrea 
Sílvia Ruiz Gaspà 
Carlos Sanjuàs Benito 
Estevo Santamarina Pérez 
Ignacio Jose Ferreira Gonzalez 
Cristina Mangas de Arriba 
María Ortiz Rodríguez 
Marta Aurora Rubiera del Fueyo 
Ana Maria Sureda Balarí 
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Acord 18/2011 de 22 de febrer, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern, la memòria del 
Màster Interuniversitari en Estructura i Funció de Proteïnes.  
 
Acord 19/2011 de 22 de febrer, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern, la modificació dels 
plans d’estudis de màsters universitaris següents:  
 

- Màster en Estudis territorials i de la població 
- Màster interuniversitari en Salut publica 
- Màster en Neurorehabilitació 

 
Acord 20/2011 de 22 de febrer, pel qual s’informa favorablement la Normativa de Permanència, per 
trametre-la a la Comissió del Consell Social, i s’eleva al Consell de Govern per a la seva informació. 
 
Acord 21/2011 de 22 de febrer, pel qual s’informa desfavorablement la petició de modificació de la 
normativa d’avaluació i exàmens, instada pel Claustre de data 19 de desembre de 2010, i s’eleva al Consell de 
Govern als efectes adients. 
 
Acord 22/2011 de 22 de febrer, pel qual s’informa favorablement la proposta de calendari acadèmic 
administratiu per al curs acadèmic 2011-2012, i s’eleva al Consell de Govern per a la seva aprovació.  
 
 
I.3.4. Comissió d’Investigació 
 
Acord 1/2011, de 15 de febrer, pel qual s’aprova la creació dels següents laboratoris de prestació de 
serveis: 
 

- Servei Veterinari de Bacteriologia i Micologia.   
 
- Laboratori de Nivell de Seguretat Biològica 3. 

 
 
Acord 2/2011, de 15 de febrer, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern, el canvi de nom del 
servei cientificotècnic ‘Servei d’Estadística’ pel següent ‘Servei d’Estadística Aplicada’.  
 
 
Acord 3/2011, de 15 de febrer, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern, el reglament del 
Servei d’Estadística, que tot seguit es transcriu:  
 
 

Reglament del Servei d‘Estadística Aplicada de la UAB (Recerca i Suport) 
 
 
Preàmbul 
 
La importància creixent de l'estadística en el món contemporani ha motivat la formació de diversos grups a la 
UAB que, amb un ampli ventall d'especialitats imparteixen docència, duen a terme activitats de recerca i fan 
tasques d'assessorament en el camp d'aquesta disciplina. Des de la seva creació l’any 2000, el Servei 
d’Estadística Aplicada de la UAB porta a terme tasques d’assessorament, docència i recerca de qualitat en 
estadística. 
 
Aquest Servei té l’objectiu de donar suport a les activitats que es duen a terme a la UAB al voltant d’aquest 
àmbit de treball, optimitzar l'aprofitament de recursos estadístics (programari, maquinari, llibres), vetllar per 
una formació continuada de qualitat, proporcionar assessorament expert i potenciar les activitats relacionades 
amb la recerca en estadística i la recerca col·laborativa entre l’estadística i la resta d’àmbits de treball. 
 
Títol I. Naturalesa i finalitats 
 
Article 1. Denominació i finalitats 
El Servei d’Estadística Aplicada de la UAB (Recerca i Suport) és un servei cientificotècnic de la UAB que té com 
a objectiu donar assessorament i suport em l’àmbit de l’estadística i dur a terme activitats de formació 
continuada i experta així com activitats de recerca específica en estadística i col·laboracions amb els grups de 
recerca. 
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Article 2. Funcions 
El SEA té les següents funcions: 
a) Proporcionar assessorament estadístic expert en tots els camps de l’estadística tant a investigadors i grups 
de recerca de la UAB, com a investigadors, professionals, empreses i institucions externs. 
b) Optimitzar i potenciar els recursos estadístics de la UAB: maquinari, programari estadístic, llibres, manuals, 
etc. 
c) Programar cursos de formació, d’actualització i especialització, així com seminaris per a usuaris del SEA i la 
comunitat científica de la UAB sobre temes d’estadística aplicada. 
d) Fomentar la participació i col·laboració d’investigadors estadístics en projectes de recerca multidisciplinaris 
que necessitin l’ús de tècniques estadístiques. 
e) Garantir una formació continuada als tècnics o investigadors del SEA per tal de cobrir les necessitats 
tècniques creixents dels diferents grups de recerca. 
f) Potenciar l’oferta de treball per als estudiants d’estadística de tot Catalunya, les pràctiques en empresa i els 
treballs de final d’estudis. 
g) Oferir beques de col·laboració a estudiants i/o investigadors en estadística. 
h) Fomentar i participar en la recerca en estadística a la UAB. 
 
Article 3. Membres 
El personal del SEA està format per: 
a) El director o directora del SEA. 
b) Els coordinadors d’àrea del SEA. 
c) Personal tècnic o investigador propi del SEA. 
d) Personal col·laborador: professorat, becaris i altres investigadors de la UAB vinculats a les activitats del SEA. 
e) Personal en règim de beca o ajut específic. 
f) Personal administratiu i de gestió. 
El personal del SEA és el necessari per a desenvolupar les seves tasques amb normalitat. 
 
Títol II. Estructura. Òrgans de govern 
Article 4. Òrgans 
1. El SEA depèn funcionalment del vicerectorat responsable dels serveis cientificotècnics i, orgànicament, de la 
Gerència. 
2. Són òrgans del SEA: 
a) La Comissió Executiva. 
b) El director o directora del SEA. 
c) Els coordinadors d’àrea del SEA. 
d) La Comissió d’Usuaris. 
 
Capítol I. La Comissió Executiva 
 
Article 5. Naturalesa i composició 
1. La Comissió Executiva és un òrgan del SEA per a la presa de decisions vinculants de cara al bon 
funcionament del Servei, per a encaminar-ne l’evolució al llarg del temps i prendre decisions sobre els seus 
projectes, personal i infraestructura. 
2. Són membres de la Comissió Executiva: 
a) El vicerector o vicerectora responsable dels serveis cientificotècnics o persona en qui delegui. 
b) El responsable gerencial dels serveis cientificotècnics. 
c) El director o directora del SEA. 
d) Els coordinadors d’àrea del SEA. 
e) Un màxim de tres membres del personal acadèmic experts en les àrees cientificotècniques a les que 
s’adscriu el servei. 
3. Les reunions de la Comissió Executiva les convoca de forma regular un mínim d’un cop l’any el director o la 
directora. 
 
Article 6. Funcions 
Les funcions de la Comissió Executiva són: 
a) Orientar les activitats del SEA. 
b) Proposar el nomenament del director o directora del SEA i dels coordinadors d’àrea. 
c) Proposar el cessament del director o directora del SEA i dels coordinadors d’àrea si així ho creuen convenient 
més de la meitat dels membres de la comissió. 
d) Prendre les decisions estratègiques del SEA quant a inversions, equipament, ampliacions i projectes. 
e) Elaborar propostes de modificació d’aquest reglament. 
f) Avaluar i aprovar la memòria anual del Servei. 
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Capítol II. La directora o director del SEA 
 
Article 7. Nomenament 
1. El director o directora del SEA és nomenat pel rector o rectora a proposta de la Comissió 
Executiva. 
2. El director o directora pot ser o un membre del personal acadèmic o un membre del PAS de la UAB. 
 
Article 8. Funcions 
Les funcions del director o directora del SEA són: 
a) Dirigir, organitzar i gestionar el SEA d’acord amb les resolucions i orientacions de la Comissió Executiva. 
b) Proposar uns objectius anuals en termes de l’activitat pròpia del SEA conjuntament amb els coordinadors 
d’àrea. 
c) Vetllar per la correcta prestació dels diferents serveis als usuaris. 
 
Capítol III. Les àrees del SEA 
 
Article 9. Denominació 
Les àrees funcionals del SEA són: 
a) Àrea de Formació. 
b) Àrea de Consultoria. 
c) Àrea de Recerca. 
 
Article 10. Designació dels coordinadors d’àrea 
Els coordinadors d’àrea del SEA són contractats d’acord amb el procediment habitual de contractació de la UAB 
a proposta de la Comissió Executiva. 
Article 11. Funcions 
Les funcions dels coordinadors d’àrea del SEA són: 
a) Organitzar i gestionar les activitats pròpies de l’àrea. 
b) Proposar uns objectius anuals en termes de l’activitat pròpia de l’àrea. 
c) Elaborar la memòria anual de les activitats de l’àrea. 
d) Vetllar per la correcta prestació dels diferents serveis associats a cada àrea. 
 
Capítol IV. La Comissió d’Usuaris 
 
Article 12. Naturalesa i composició 
1. La Comissió d’Usuaris és un òrgan consultiu del SEA per a l’elaboració de propostes de 
col·laboració i actuacions en les tres àrees funcionals. 
2. Són membres de la Comissió d’Usuaris: 
a) El director o directora del SEA. 
b) Els coordinadors d’àrea del SEA. 
c) Un mínim de cinc investigadors i investigadores del conjunt de responsables científics (investigadors 
principals), o les persones en les quals aquests deleguin la funció. Tots han de pertànyer a grups de recerca de 
la UAB o de l’Esfera UAB que siguin usuaris regulars del Servei o que n’hagin fet ús en el darrer any. 
3. Els membres de la Comissió d’Usuaris són nomenats pels coordinadors d’àrea i pel director o directora. 
4. Les reunions de la Comissió d’Usuaris les convoca de forma regular un mínim d’un cop l’any el director o 
directora. 
 
Article 13. Funcions 
Les funcions de la Comissió d’Usuaris són: 
a) Fomentar la col·laboració amb experts en estadística d’àmbits diversos. 
b) Proposar l’organització d’activitats específiques en l’àmbit de la recerca i de la formació en estadística. 
c) Avaluar el conjunt d’activitats del SEA amb l’objectiu de garantir un control de la qualitat i seguiment. 
d) Elaborar la memòria anual de seguiment i de compliment dels objectius del SEA a partir de les memòries de 
cada àrea. 
 
Títol III. Règim econòmic 
 
Article 14. Pressupost 
El SEA compta amb el pressupost assignat anualment per la UAB i amb el generat per les activitats realitzades. 
El romanent sobre el pressupost d’anys anteriors s’ha de dedicar a amortitzacions i inversions en el capital 
humà o material del Servei, en funció del compliment dels objectius del SEA i de cada àrea. 
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Article 15. Tarifes 
Les tarifes per a la prestació dels serveis que ofereix el SEA s’apliquen d’acord amb la normativa establerta 
vigent per als serveis cientificotècnics. 
 
Disposició final. Entrada en vigor 
Aquest reglament entrarà en vigor l’endemà de ser aprovat pel Consell de Govern o per la Comissió del Consell 
de Govern que tingui delegada aquesta competència. 
 
 
Acord 4/2011, de 15 de febrer, pel qual acorda ratificar els censos definitius dels Instituts propis 
d’Investigació, CER’s I Instituts Interuniversitaris. 
 
Acord 5/2011, de 15 de febrer, pel qual s’aprova la modificació de varis Grups de Recerca i la proposta 
d’alta de nous Grups de Recerca, que tot seguit es transcriu:  
 

 
Acord 6/2011, de 15 de febrer, pel qual s’aprova la modificació de la dependència del Laboratori de 
Prestació de Serveis denominat ‘Serveis i Projectes Estratègics de psicologia’ (SIPEP) consistent en passar de 
dependre d’un Grup de Recerca al d’una facultat de psicologia. 
 
Acord 7/2011, de 15 de febrer, pel qual s’aprova el canvi de nom del LPS denominat ‘Servei de 
Seqüenciació i Síntesi d’Àcids Nucleics’ pel de ‘Servei de Genòmica’.   
 
Acord 8/2011, de 15 de febrer, pel qual s’aprova la renuncia de l’ajut postdoctoral per part d’una doctora de 
la UAB per incomplir una norma de les bases reguladores dels ajuts. 
 
 
II. Nomenaments i cessaments 
 
II.1. Facultats i Escoles 
 
Nomenaments 
 
Resolució de la rectora, de 7 de febrer de 2011, per la qual nomena la senyora Montserrat Amores Garcia 
coordinadora de la llicenciatura de Filologia Hispànica i coordinadora de Grau de Llengua i Literatura Espanyoles 
de la Facultat de Filosofia i Lletres. 
 
Resolució de la rectora, de 7 de febrer de 2011, per la qual nomena la senyora Anna Gavarró Algueró 
coordinadora general Programes d’Intercanvi de la Facultat de Filosofia i Lletres. 
 
Resolució de la rectora, de 7 de febrer de 2011, per la qual nomena la senyora Olivia W. Fox Kennedy 
coordinadora de titulació del Grau en Traducció i Interpretació de la Facultat de Traducció i d’Interpretació. 
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Resolució de la rectora, de 7 de febrer de 2011, per la qual nomena el senyor Fernando Sabés Turmo 
vicedegà de Pla Estratègic, Relacions Externes i Institucionals de la Facultat de Ciències de la Comunicació. 
 
Resolució de la rectora, de 24 de febrer de 2011, per la qual nomena el senyor José Luis Valero Sancho 
coordinador d’Espais d’Informàtica i Multimèdia de la Facultat de Ciències de la Comunicació. 
 
Resolució de la rectora, de 24 de febrer de 2011, per la qual nomena la senyora M. Pilar López Belbeze 
coordinadora d’Estudis de la Llicenciatura d’Investigació i Tècniques de Mercat (ITM) i coordinadora d’Estudis 
del Màster en Màrqueting de la Facultat d’Economia i Empresa. 
 
Resolució de la rectora, de 28 de febrer de 2011, per la qual nomena el senyor Carlos Górriz López 
secretari de la Facultat de Dret. 
 
Resolució de la rectora, de 28 de febrer de 2011, per la qual nomena la senyora M. Carmen Navarro 
Villanueva coordinadora de pràctiques Externes de les titulacions de Dret i Dret + ADE de la Facultat de Dret. 
 
Resolució de la rectora, de 28 de febrer de 2011, per la qual nomena el senyor Xavier Cecchini Rosell 
vicedegà d’Economia, d’Infraestructures i de Biblioteca de la Facultat de Dret. 
 
Resolució de la rectora, de 28 de febrer de 2011, per la qual nomena la senyora Esther Zapater Duque 
vicedegana d’Estudiants, Mobilitat i Relacions Exteriors de la Facultat de Dret. 
 
Resolució de la rectora, de 28 de febrer de 2011, per la qual nomena el senyor Joan Baucells Lladós 
coordinador d’Estudis de les titulacions de Dret i de Dret + ADE de la Facultat de Dret. 
 
Resolució de la rectora, de 28 de febrer de 2011, per la qual nomena el senyor Alberto Pastor Martínez 
coordinador de Transferència Social de la Facultat de Dret. 
 
Resolució de la rectora, de 28 de febrer de 2011, per la qual nomena la senyora M. Jesús Espuny Tomàs 
vicedegana de Pràctiques Externes de Relacions Laborals i coordinadora d’Estudis de Relacions Laborals i de 
Ciències del Treball de la Facultat de Dret. 
 
Resolució de la rectora, de 28 de febrer de 2011, per la qual nomena el senyor Josep Cid Moliné 
coordinador d’Estudis de Criminologia de la Facultat de Dret. 
 
Resolució de la rectora, de 28 de febrer de 2011, per la qual nomena la senyora Gloria González Anadón 
directora de l’Escola d’Enginyeria. 
 
Resolució de la rectora, de 28 de febrer de 2011, per la qual nomena el senyor Joan Oliver Malagelada 
secretari de l’Escola d’Enginyeria. 
 
Resolució de la rectora, de 28 de febrer de 2011, per la qual nomena el senyor Xavier Verge Mestre 
sotsdirector de Projecció Exterior per a les Empreses de l’Escola d’Enginyeria. 
 
Resolució de la rectora, de 28 de febrer de 2011, per la qual nomena el senyor Daniel Franco Puntes 
sotsdirector d’estudis de l’Escola d’Enginyeria. 
 
Resolució de la rectora, de 28 de febrer de 2011, per la qual nomena el senyor Enric Martí Gòdia 
sotsdirector de Màster i Postgraus i de Relacions amb la Secundària de l’Escola d’Enginyeria. 
 
Resolució de la rectora, de 28 de febrer de 2011, per la qual nomena la senyora M. Carmen Tort-Martorell 
Llabrés vicedegana de Postgraus i Formació Continuada de la Facultat de Dret. 
 
Resolució de la rectora, de 28 de febrer de 2011, per la qual nomena la senyora Adriana Artola 
Casacuberta sotsdirectora d’afers acadèmics de l’Escola d’Enginyeria. 
 
Resolució de la rectora, de 28 de febrer de 2011, per la qual nomena el senyor Miquel Àngel Piera Eroles 
sotsdirector per al Pla Estratègic de Logística del Transport Aeri de l’Escola d’Enginyeria. 
 
Resolució de la rectora, de 28 de febrer de 2011, per la qual nomena el senyor David Jiménez Jiménez 
sotsdirector d’estudiants i mobilitat de l’Escola d’Enginyeria. 
 
Resolució de la rectora, de 28 de febrer de 2011, per la qual nomena el senyor Gonzalo Seco Granados 
sotsdirector d’economia i infraestructures de l’Escola d’Enginyeria. 
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Cessaments 
 
Resolució de la rectora, de 7 de febrer de 2011, per la qual la senyora Glòria Claveria Nadal cessa com a 
coordinadora de la llicenciatura de Filologia Hispànica i coordinadora del Grau de Llengua i Literatura 
Espanyoles de la Facultat de Filosofia i Lletres. 
 
Resolució de la rectora, de 7 de febrer de 2011, per la qual la senyora Patricia Rodríguez Inés cessa com a 
coordinadora de titulació del Grau en Traducció i Interpretació de la Facultat de Traducció i Interpretació. 
 
Resolució de la rectora, de 7 de febrer de 2011, per la qual la senyora Gemma Larrègola Bonastre cessa 
com a vicedegana de Pla Estratègic, Relacions Externes i Institucionals de la Facultat de Ciències de la 
Comunicació. 
 
Resolució de la rectora, de 7 de febrer de 2011, per la qual la senyora Hortènsia Curell Gotor cessa com a 
coordinadora general de Programes d’Intercanvi de la Facultat de Filosofia i Lletres. 
 
Resolució de la rectora, de 21 de febrer de 2011, per la qual la senyora Esther Zapater Duque cessa com a 
vicedegana d’Estudiants i coordinadora de Mobilitat de la Facultat de Dret.  
 
Resolució de la rectora, de 24 de febrer de 2011, per la qual la senyora M. Pilar López Belbeze cessa com 
a coordinadora d’Estudis de la Llicenciatura d’Investigació i Tècniques de Mercat (ITM) de la Facultat 
d’Economia i Empresa. 
 
Resolució de la rectora, de 24 de febrer de 2011, per la qual el senyor Jordi Argelaguet Argemí cessa com 
a coordinador d’Estudis de la Llicenciatura de Ciències Polítiques i de l’Administració de la Facultat de Ciències 
Polítiques i de Sociologia.  
 
Resolució de la rectora, de 24 de febrer de 2011, per la qual el senyor Fernando Sabés Turmo cessa com a  
coordinador d’Espais d’Informàtica i Multimèdia de la Facultat de Ciències de la Comunicació. 
 
Resolució de la rectora, de 28 de febrer de 2011, per la qual nomena el senyor Romualdo Moreno Ortiz 
cessa com a sotsdirector d’economia i infraestructures en funcions de l’Escola d’Enginyeria. 
 
Resolució de la rectora, de 28 de febrer de 2011, per la qual el senyor David Jiménez Jiménez cessa com a 
sotsdirector d’estudiants i mobilitat en funcions de l’Escola d’Enginyeria. 
 
Resolució de la rectora, de 28 de febrer de 2011, per la qual el senyor Miquel Àngel Piera Eroles cessa com 
a sotsdirector per al Pla Estratègic de Logística del Transport Aeri en funcions de l’Escola d’Enginyeria. 
 
Resolució de la rectora, de 28 de febrer de 2011, per la qual el senyor Daniel Franco Puntes cessa com a 
sotsdirector d’estudis en funcions de l’Escola d’Enginyeria. 
 
Resolució de la rectora, de 28 de febrer de 2011, per la qual el senyor Carlos Górriz López cessa com a 
sotscoordinador d’estudis de la Llicenciatura de ADE + Dret de la Facultat de Dret. 
 
Resolució de la rectora, de 28 de febrer de 2011, per la qual la senyora M. Carmen Navarro Villanueva 
cessa com a secretària i coordinadora de Pràctiques Externes de la Facultat de Dret. 
 
Resolució de la rectora, de 28 de febrer de 2011, per la qual el senyor Xavier Cecchini Rosell cessa com a 
vicedegà d’Economia i coordinador d’Infraestructures, Informàtica i Biblioteca de la Facultat de Dret. 
 
Resolució de la rectora, de 28 de febrer de 2011, per la qual el senyor Eduardo Rojo Torrecilla cessa com a 
coordinador de Clínica Jurídica de la Facultat de Dret. 
 
Resolució de la rectora, de 28 de febrer de 2011, per la qual la senyora Carolina Gala Duran cessa com a 
coordinadora d’Estudis de Dret de la Facultat de Dret. 
 
Resolució de la rectora, de 28 de febrer de 2011, per la qual la senyora M. Jesús Espuny Tomàs cessa com 
a vicedegana i coordinadora d’Estudis de la Diplomatura de Relacions Laborals i de la Llicenciatura de Ciències 
del Treball de la Facultat de Dret. 
 
Resolució de la rectora, de 28 de febrer de 2011, per la qual la senyora María José Rodríguez Puerta cessa 
com a coordinadora d’Estudis de la Llicenciatura de Segon Cicle de Criminologia de la Facultat de Dret. 
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Resolució de la rectora, de 28 de febrer de 2011, per la qual la senyora Gloria González Anadón cessa com 
a directora en funcions de l’Escola d’Enginyeria. 
 
Resolució de la rectora, de 28 de febrer de 2011, per la qual la senyora M. Carmen Tort-Martorell Llabrés 
cessa com a coordinadora de Tercer Cicle de la Facultat de Dret. 
 
Resolució de la rectora, de 28 de febrer de 2011, per la qual el senyor Joan Oliver Malagelada cessa com a 
secretari en funcions de l’Escola d’Enginyeria. 
 
Resolució de la rectora, de 28 de febrer de 2011, per la qual el senyor Xavier Verge Mestre cessa com a 
sotsdirector de Projecció Exterior per a les Empreses en funcions de l’Escola d’Enginyeria. 
 
Resolució de la rectora, de 28 de febrer de 2011, per la qual el senyor Enric Martí Gòdia cessa com a 
sotsdirector de Màster i Postgraus i de Relacions amb la Secundària en funcions de l’Escola d’Enginyeria. 
 
Resolució de la rectora, de 28 de febrer de 2011, per la qual la senyora Adriana Artola Casacuberta cessa 
com a sotsdirectora d’afers acadèmics en funcions de l’Escola d’Enginyeria. 
 
 
II.2. Departaments 
 
Nomenaments 
 
Resolució de la rectora, de 2 de febrer de 2011, per la qual nomena la senyora Marta Valle Cano 
coordinadora de Tercer Cicle del Departament de Farmacologia, de Terapèutica i de Toxicologia. 
 
Resolució de la rectora, de 7 de febrer de 2011, per la qual nomena la senyora Glòria Claveria Nadal 
directora del Departament de Filologia Espanyola. 
 
Resolució de la rectora, de 7 de febrer de 2011, per la qual nomena el senyor Ángel Jesús Gallego 
Bartolomé secretari del Departament de Filologia Espanyola. 
 
Resolució de la rectora, de 24 de febrer de 2011, per la qual nomena la senyora Hortènsia Curell Gotor 
directora del Departament de Filologia Anglesa i de Germanística. 
 
Resolució de la rectora, de 24 de febrer de 2011, per la qual nomena la senyora Montserrat Capdevila 
Batet coordinadora general del Departament de Filologia Anglesa i de Germanística. 
 
Resolució de la rectora, de 24 de febrer de 2011, per la qual nomena la senyora Eva Codó Olsina 
secretària del Departament de Filologia Anglesa i de Germanística. 
 
Resolució de la rectora, de 24 de febrer de 2011, per la qual nomena el senyor Joel Martí Olivé 
coordinador d’Economia i Serveis del Departament de Sociologia. 
 
Resolució de la rectora, de 28 de febrer de 2011, per la qual nomena el senyor Jordi Coral Escolà 
coordinador de Tercer Cicle del Departament de Filologia Anglesa i de Germanística. 
 
Resolució de la rectora, de 28 de febrer de 2011, per la qual nomena la senyora Dolores Jaraquemada 
Pérez de Guzmán coordinadora de la Unitat d’Immunologia (Facultat de Medicina) del Departament de Biologia 
Cel·lular, de Fisiologia i d’Immunologia. 
 
 
Cessaments 
 
Resolució de la rectora, de 2 de febrer de 2011, per la qual la senyora M. Carmen Santa-Cruz Alemán 
cessa com a coordinadora de la Unitat de Citologia i Histologia (Facultat de Biociències) del Departament de 
Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d’Immunologia. 
 
Resolució de la rectora, de 7 de febrer de 2011, per la qual el senyor Juan Carlos Rubio Martínez cessa 
com a director del Departament de Filologia Espanyola. 
 
Resolució de la rectora, de 7 de febrer de 2011, per la qual el senyor Juan Rodríguez Rodríguez cessa com 
a secretari del Departament de Filologia Espanyola. 
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Resolució de la rectora, de 24 de febrer de 2011, per la qual el senyor Jordi Coral Escola cessa com a 
coordinador general del Departament de Filologia Anglesa i de Germanística. 
 
Resolució de la rectora, de 24 de febrer de 2011, per la qual la senyora Mireia Llinàs Grau cessa com a 
directora del Departament de Filologia Anglesa i de Germanística. 
 
Resolució de la rectora, de 24 de febrer de 2011, per la qual el senyor Pedro López Roldán cessa com a 
coordinador d’Economia i Serveis del Departament de Sociologia. 
 
Resolució de la rectora, de 24 de febrer de 2011, per la qual la senyora Montserrat Capdevila Batet cessa 
com a secretària del Departament de Filologia Anglesa i de Germanística. 
 
Resolució de la rectora, de 28 de febrer de 2011, per la qual la senyora Ester Boix Borràs cessa com a 
coordinadora dels Estudis de Doctorat de Bioquímica,  Biologia Molecular i Biomedicina del Departament de 
Bioquímica i de Biologia molecular.  
 
Resolució de la rectora, de 28 de febrer de 2011, per la qual el senyor Julio Miguel Cebrian Puyuelo cessa 
com a coordinador de Tercer Cicle del Departament de Filologia Anglesa i de Germanística. 
 
 
II.3. Instituts universitaris 
 
Nomenaments 
 
Resolució de la rectora, de 8 de febrer de 2011, per la qual nomena el senyor Xavier Daura Ribera director 
de l’Institut de Biotecnologia i de Biomedicina. 
 
Resolució de la rectora, de 8 de febrer de 2011, per la qual nomena la senyora Laura Masgrau Fontanet 
sotsdirectora de l’Institut de Biotecnologia i de Biomedicina. 
 
 
Cessaments 
 
Resolució de la rectora, de 8 de febrer de 2011, per la qual el senyor Isidre Gibert González cessa com a 
director de l’Institut de Biotecnologia i de Biomedicina. 
 
Resolució de la rectora, de 8 de febrer de 2011, per la qual el senyor Xavier Daura Ribera cessa com a 
sotsdirector de l’Institut de Biotecnologia i de Biomedicina. 
 
 
II.4. Institucionals 
 
Nomenaments 
 
Resolució de la rectora, de 23 de febrer de 2011, per la qual nomena la senyora Judith Panadès Martí 
membre representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Comissió Tècnica de Responsables de 
Formació de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC). 
 
Resolució de la rectora, de 24 de febrer de 2011, per la qual nomena la senyora Isabel Durbán García 
membre del Comitè de Seguretat i Salut en representació de l’àmbit de Recursos Humans. 
 
Resolució de la rectora, de 24 de febrer de 2011, per la qual nomena la senyora Àurea Roldán Barerra 
membre del Comitè de Seguretat i Salut, el qual presidirà. 
 
 
Cessaments 
 
Resolució de la rectora, de 28 de febrer de 2011, per la qual el senyor Francesc Gòdia Casablancas cessa 
com a representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Fundació Institut de Recerca Hospital 
Universitari Vall d’Hebron. 
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Resolució de la rectora, de 28 de febrer de 2011, per la qual el senyor Francesc Gòdia Casablancas cessa 
com a patró de caràcter nat i membre de la Comissió Permanent de la Fundació Institut de Recerca de l’Hospital 
de la Santa Creu i Sant Pau. 
 
Resolució de la rectora, de 28 de febrer de 2011, per la qual el senyor Francesc Gòdia Casablancas cessa 
com a representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Comissió Mixta de l’Institut Universitari 
Dexeus. 
 
Resolució de la rectora, de 28 de febrer de 2011, per la qual el senyor Francesc Gòdia Casablancas cessa 
com a representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Comissió Mixta de l’Institut Puigvert. 
 
Resolució de la rectora, de 28 de febrer de 2011, per la qual el senyor Francesc Gòdia Casablancas cessa 
com a representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Comissió Mixta de l’Institut de Qualitat 
Assistencial i Seguretat Clínica Avedis Donabedian. 
 
Resolució de la rectora, de 28 de febrer de 2011, per la qual el senyor Francesc Gòdia Casablancas cessa 
com a representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al Patronat de la Fundació Privada Institut de 
Medicina Predictiva i Personalitzada del Càncer. 
 
Resolució de la rectora, de 28 de febrer de 2011, per la qual el senyor Francesc Gòdia Casablancas cessa 
com a representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al Patronat de la Fundació d’Investigació en 
Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol. 
 
Resolució de la rectora, de 28 de febrer de 2011, per la qual el senyor Francesc Gòdia Casablancas cessa 
com a representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Comissió mixta de l’Institut Universitari de 
Neurorehabilitació Guttmann. 
 
Resolució de la rectora, de 28 de febrer de 2011, per la qual el senyor Francesc Gòdia Casablancas cessa 
com a vocal representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al Patronat de la Fundació Institut 
d’Investigació en Atenció Primària “Jordi Gol”. 
 
Resolució de la rectora, de 28 de febrer de 2011, per la qual el senyor Francesc Gòdia Casablancas cessa 
com a vocal en representació de la Universitat Autònoma de Barcelona al Consell de Direcció del Consorci 
Institut Català de Ciències Cardiovasculars. 
 
Resolució de la rectora, de 28 de febrer de 2011, per la qual el senyor Francesc Gòdia Casablancas cessa 
com a representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al Patronat de la Fundació Bioregió de Catalunya. 
 
Resolució de la rectora, de 28 de febrer de 2011, per la qual el senyor Francesc Gòdia Casablancas cessa 
com a representant de la Universitat Autònoma de Barcelona en el Consell de Direcció del Consorci CSIC-IRTA-
UAB “Centre de Recerca en Agrigenòmica”. 
 
Resolució de la rectora, de 28 de febrer de 2011, per la qual el senyor Francesc Gòdia Casablancas cessa 
com a representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al Patronat de la Fundació Centre de Medicina 
Regenerativa de Barcelona (CMRB). 
 
Resolució de la rectora, de 28 de febrer de 2011, per la qual el senyor Ramon Bonastre Bertran cessa com 
a president del Comitè de Seguretat i Salut.  
 
 
 
III. Convenis 
 
III.1. Marcs de col·laboració 
 
Conveni de 20 de gener de 2011, entre la UAB i Rojak Photoreporter, per establir un marc de col·laboració 
en àrees de recerca, docència i desenvolupament tecnològic. 
 
Conveni d’1 de febrer de 2011, entre la UAB i  El Centro de Referencia Investigación Desarrollo e Innovación 
ATM, A.I.E, per establir el marc de col·laboració en aspectes acadèmics, professionals i d’investigació. 
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Conveni de 15 de febrer de 2011, entre la UAB, la Universitat de Barcelona (UB), Universitat Politècnica de 
Catalunya (UPC), Universitat Pompeu Fabra (UPF), Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Universitat Rovira i 
Virgili (URV), Universitat de Girona (UdG), Universitat de Vic (Uvic) i la Universitat de Lleida (UdL), per establir 
el marc de col·laboració de manera conjunta en accions de foment de l'emprenedoria, de detecció del talent 
emprenedor i de creació de vocacions empresarials entre la comunitat universitària, en el marc d'una Xarxa 
d’Emprenedoria Universitària. 
 
 
III.2. Específics 
 
Conveni de 20 de maig de 2010, entre la UAB, l’Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC), la Universidad de León (UL), la Universidad de Sevilla (US) i la Universidad de Extremadura 
(UEX), per a la Coedició de les obres incloses en la Col·lecció Nueva Roma. 
 
Conveni de 23 de juliol de 2010, entre la UAB i Japan Foundation, per a la realització del Proficiency en 
llengua japonesa.  
 
Conveni de 23 de desembre de 2010, entre la UAB i Consorci Markets, Organitzations and Votes in 
Economics (MOVE), per establir les condicions de col·laboració com a membre de l'Esfera UAB.  
 
Conveni de 21 de gener de 2011, entre la UAB i Gas Natural SDG, S.A, pel patrocini de GAS NATURAL 
FENOSA de l’Informe de la Comunicació a Catalunya que s’editarà per l’InCom-UAB per l’edició 2009-2010. 
 
Conveni de 27 de gener de 2011, entre la UAB i l’Université Toulouse 1 - Capitole, per a la realització de 
doble diploma de la llicenciatura de dret, Grau a la UAB i Màster a la Universitat de Toulouse. 
 
Conveni d’1 de febrer de 2011, entre la UAB i l’Ajuntament de Cerdanyola, per a la participació en el 
projecte "Campus Ítaca" de la UAB per l'any 2010. 
 
 
IV. Convocatòries i resolucions de places 
 
IV.1. Personal docent i investigador 
 
Resolucions 
 
Resolució de la rectora, de 7 de gener de 2011, per la qual nomena el senyor Juan Pablo Bayón Rueda 
professor titular d’universitat (BOE núm. 35, de 10 de febrer de 2011). 
 
Resolució de la rectora, de 27 de gener de 2011, per la qual nomena el senyor César Carreras Monfort 
professor titular d’universitat (BOE núm. 38, de 14 de febrer de 2011). 
 
Resolució ECO/300/2011, del Departament d’Economia i Coneixement, de 2 de febrer de 2011, de 
nomenament de la senyora Elsa Artadi Vila com a assessora del conseller d'Economia i Coneixement (DOGC 
núm. 5815, de 10 de febrer de 2011). 
 
Resolució de la rectora, de 17 de gener de 2011, per la qual es fa públic el resultat dels concursos per a 
l’accés a places de professor agregat en règim de contracte laboral, segons es relaciona: 
 
Àrea de coneixement Departament Adjudicació 

Microbiologia Genètica i Microbiologia Antonio Solé Cornellà 

Ciència Política i de l’Administració Ciència Política i Dret Públic Eva Kristine Østergaard Nielsen 

  
 
IV.2. Personal d’administració i serveis 
 
Convocatòries 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 2 de febrer de 2011, per la 
qual es convoca una plaça de tècnic/a superior de Patents, amb destinació a l’Oficina de Valorització i Patents. 
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Resolucions 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, d’1 de febrer de 2011, per la qual 
declara desert el concurs per a cobrir una plaça de tècnic/a superior de Patents, amb destinació a l’Oficina de 
Valorització i Patents. 
 
Resolució del gerent, de 4 de febrer de 2011, per la qual es deixa sense efectes l’encàrrec de funcions a la 
senyora Laura Rizzo Tortuero en el lloc de cap d’Àrea de Personal d’Administració i Serveis i es nomena 
Assessora en matèria de funció pública i de dret laboral i negociació col·lectiva de la Vicegerència de Recursos 
Humans i Organització. 
 
Resolució del gerent, de 7 de febrer de 2010, per la qual encarrega al senyor Agustí Verde Parera les 
funcions d’administrador/a de Centre de la Facultat d’Economia i Empresa. 
 
Resolució del gerent, de 7 de febrer de 2010, per la qual encarrega a la senyora Isabel Durbán García les 
funcions de cap d’Àrea de Personal d’Administració i Serveis. 
 
Resolució del gerent, de 8 de febrer de 2011, per la qual adscriu en comissió de serveis la senyora Lluïsa 
García Pérez per a ocupar plaça d’administrativa d’intercanvis a la Gestió Acadèmica de la Facultat d’Economia i 
Empresa. 
 
Resolució del gerent, de 8 de febrer de 2011, per la qual dona per finalitzat l’encàrrec de gestió de la 
senyora Pilar López Sánchez a la Gestió Econòmica de les Facultats de Dret i de Ciències Polítiques i de 
Sociologia. 
 
Resolució del gerent, de 8 de febrer de 2011, per la qual encarrega, amb caràcter provisional, al senyor 
Ramon Queralt Canora les funcions i les responsabilitats de cap de grup de vigilància. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 13 de febrer de 2011, per la 
qual autoritza la reincorporació de la senyora Maria Àngels Guimerà Guinot al servei actiu de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, amb destinació provisional a l’Oficina Autònoma Interactiva. 
 
Resolució del gerent, de 15 de febrer de 2011, per la qual destina, amb caràcter provisional, la senyora 
Elena Gil Villares, a la Unitat de Relacions Laborals, Gestió i Contractació del PAS de l’Àrea de PAS. 
 
Resolució del gerent, de 15 de febrer de 2011, per la qual encarrega a la senyora Manuela García Benítez, 
amb caràcter provisional, la gestió excepcional dels processos econòmics a la Gestió Econòmica de la Facultat 
de Veterinària. 
 
Resolució del gerent, de 15 de febrer de 2011, per la qual encarrega, amb caràcter provisional, al senyor 
Oscar Gómez García les funcions i les responsabilitats de Cap d’Informàtica Distribuïda del Rectorat. 
 
Resolució del gerent, de 17 de febrer de 2011, per la qual deixa sense efectes l’encàrrec de funcions a la 
senyora Laura Rizzo d’assessor/a en l’àmbit de funció pública i de dret laboral i negociació col·lectiva, depenent 
de la Vicegerència de Recursos Humans i Organització. 
 
Resolució del gerent, de 23 de febrer de 2011, per la qual adscriu en comissió de serveis la senyora 
Begoña Isla Cabello per a ocupar una plaça d’administrativa a l’Oficina Autònoma Interactiva. 
 
Resolució del gerent, de 23 de febrer de 2011, per la qual deixa sense efectes la comissió de serveis de la 
senyora Mònica Andrés Estasen, de resolució de data 17 de juny de 2010. 
 
Resolució del gerent, de 24 de febrer de 2011, per la qual encarrega, amb caràcter provisional, a la 
senyora Maria Dolors Serveto López les funcions i les responsabilitats del lloc de gestora de Justificacions a 
l’Àrea d’Economia i Finances. 
 
Resolució del gerent, de 24 de febrer de 2011, per la qual encarrega, amb caràcter provisional, a la 
senyora Maria Corredera Hidalgo la gestió excepcional dels processos propis de l’àmbit de la Unitat Integrada 
de Suport Administratiu Departamental del Departament de Filologia Catalana i del Departament de Filologia 
Espanyola de la Facultat de Filosofia i Lletres. 
 
Resolució del gerent, de 28 de febrer de 2011, per la qual adscriu, amb caràcter provisional, la senyora M. 
Luisa Casas López a l’Administració del Servei d’Informàtica. 
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V. Disposicions d’interès per a la UAB 
 
V.1. Europees 
 
Directiva 2011/7/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrer de 2011, per la qual 
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat a les operacions comercials (DOUE L48, de 17 de febrer de 
2011) 
 
 
V.2. Estatals 
 
Resolució de l’Instituto de la Mujer, de 29 de desembre de 2010, per la qual es publiquen les 
subvencions concedides destinades a la realització d’investigacions relacionades amb estudis feministes, de les 
dones i del gènere, per l’any 2010 (BOE núm. 41, de 17 de febrer de 2011) 
 
Resolució de l’Instituto de la Mujer, de 30 de desembre de 2010, per la qual es publiquen les 
subvencions concedides destinades a la realització de Postgraus oficials d’igualtat entre dones i homes, accions 
complementàries a la recerca en l’àmbit universitari i activitats de les unitats d’igualtat de les universitats, per 
a l’any 2010 (BOE núm. 41, de 17 de febrer de 2011). 
 
Ordre CUL/3569/2010 del Ministerio de Cultura, de 30 de desembre de 2010, per la qual es convoquen 
subvencions, en règim de concurrència competitiva a empreses i institucions sense finalitats de lucratives, 
editores de revistes de cultura, escrites en castellà o en les llengües cooficials de les comunitats autònomes, 
corresponents a l’any 2011 (BOE núm. 28, de 2 de febrer de 2011). 
 
Reial Decret 99/2011, del Ministerio de Educación, de 28 de gener de 2011, pel qual es regulen els 
ensenyaments oficials de doctorat (BOE núm. 35, de 10 de febrer de 2011). 
 
Resolució de la Secretaría General de Universidades, de 7 de febrer de 2011, per la qual es publica el 
Acuerdo de Consejo de Ministros de 28 de gener de 2011, pel qual s’estableix el caràcter oficial de determinats 
títols universitaris de Doctor i la seva inscripció en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (BOE núm. 
47, de 24 de febrer de 2011). 
 
Resolució de la Secretaría General de Universidades, de 7 de febrer de 2011, per la qual es publica el 
Acuerdo de Consejo de Ministros de 28 de gener de 2011, pel qual s’estableix el caràcter oficial de determinats 
títols universitaris de Grau i la seva inscripció en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (BOE núm. 47, 
de 24 de febrer de 2011). 
 
Resolució de la Secretaría General de Universidades, de 7 de febrer de 2011, per la qual es publica el 
Acuerdo de Consejo de Ministros de 28 de gener de 2011, pel qual s’estableix el caràcter oficial de determinats 
títols universitaris de Màster i la seva inscripció en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (BOE núm. 
47, de 24 de febrer de 2011). 
 
Resolució de la Secretaría del Consejo de Universidades, de 10 de febrer de 2011, per la qual es fan 
públics els números de registre de personal de professors que pertanyen als cossos docents universitaris (BOE 
núm. 45,  de 22 de febrer de 2011). 
 
Resolució de la Dirección del Instituto de Salud “Carlos III”, d’11 de febrer de 2011, per la qual 
s’aprova la convocatòria corresponent a l’any 2011 de concessió d’ajuts de la Acción Estratégica de Salud, en el 
marc del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2088-2011 (BOE núm. 
45,  de 22 de febrer de 2011). 
 
Resolució del Vicerector de Política Econòmica y d’Organizació, d’11 de febrer de 2011, per la qual 
s’anuncia el procediment obert 13/2011 del servei de prevenció aliè en les especialitats de medicina del treball i 
de higiene industrial (BOE núm. 44, de 21 de febrer de 2011). 
 
Resolució de la Secretaría de Estado de Investigación, de 8 de febrer de 2011, per la qual es publiquen 
els ajuts concedits durant l’anualitat 2010, dins del subprograma de Proyectos de Investigación Fundamental no 
Orientada (programa de Proyectos de Investigación Fundamental del Plan Nacional de I+D+i 2008-2011) (BOE 
núm. 44, de 21 de febrer de 2011). 
 
Reial Decret-llei 2/2011, de la Jefatura del Estado, de 18 de febrer de 2011, pel reforçament del 
sistema financer (BOE núm. 43, de 19 de febrer de 2011). 
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Reial Decret-llei 3/2011, de la Jefatura del Estado, de 18 de febrer de 2011, de mesures urgents per a 
la millora de l’empleabilitat i la reforma de les polítiques actives d’ocupació (BOE núm. 43, de 19 de febrer de 
2011).  
 
Disposició de la Jefatura del Estado, de correcció d’errades del Reial Decret-llei 2/2011, de 18 de febrer de 
2011 (BOE núm. 49, de 26 de febrer de 2011). 
 
Ordre ITC/362/2011 del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, de 21 de febrer de 2011, per 
la qual es regulen les bases, el règim d’ajuts i la gestió del Plan Avanza2, en el marc de l’acció estratègica de 
telecomunicacions y societat de la informació, dins del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e 
Innovación Tecnológica, 2088-2011 (BOE núm. 47, de 24 de febrer de 2011). 
 
 
V.3. Autonòmiques 
 
Anunci del Vicerector de Política Econòmica i d'Organització, de 8 de novembre de 2010, pel qual es 
fa pública l'adjudicació definitiva del contracte 65/2010-obres de reforma integral i actualització dels espais de 
les unitats de Fisiologia i de Farmacologia ubicats a la Facultat de Medicina, torre M4, planta primera (DOGC 
núm. 5811, de 4 de febrer de 2011). 
 
Anunci del Vicerector de Política Econòmica i d'Organització, de 20 de desembre de 2010, pel qual es 
fa pública l'adjudicació definitiva del contracte 136/2010-Acord marc substanciat per als tràmits del 
procediment obert per a l'adquisició d'eines i implementació de processos vinculats al desplegament de 
l'administració electrònica (DOGC núm. 5811, de 4 de febrer de 2011). 
 
Anunci del Vicerector de Política Econòmica i d'Organització, de 20 de desembre de 2010, pel qual es 
fa pública l'adjudicació definitiva del contracte 135/2010-subministrament per la renovació tecnològica de 
l'entorn corporatiu de base de dades (DOGC núm. 5812, de 7 de febrer de 2011). 
 
Anunci del Vicerector de Política Econòmica i d'Organització, de 23 de desembre de 2010, pel qual es 
fa pública l'adjudicació definitiva del contracte 35/2010-Concurs de projectes per a la redacció de 
l'avantprojecte general dels conjunts dels mòduls G1, G2, G3 i G4 del nou edifici de la Facultat de Ciències de 
l'Educació (DOGC núm. 5811, de 4 de febrer de 2011). 
 
Anunci del Vicerector de Política Econòmica i d'Organització, de 7 de gener de 2011, pel qual es fa 
pública la formalització del contracte núm. 133/2010 d'Obres de construcció d'una nova sala de propedèutica a 
la Facultat de Veterinària (DOGC núm. 5811, de 4 de febrer de 2011). 
 
Resolució ECO/262/2011, del Departament d’Economia i Coneixement, de 19 de gener de 2011, per 
la qual es fa públic el calendari d'inscripció i realització de les proves d'accés a la universitat per a més grans de 
25 i/o 45 anys per a la convocatòria de l'any 2011 (DOGC núm. 5813, de 8 de febrer de 2011). 
 
Resolució GRI/171/2011 del Departament de Governació i Relacions Institucionals, de 27 de gener 
de 2011, per la qual es modifica la Resolució IRP/2783/2010, de 3 d'agost, per la qual s'aproven les bases i 
s'obre la convocatòria de beques i ajuts per a l'etapa de formació i de recerca de personal investigador novell 
per a l'any 2011 (FI-ICIP). (DOGC núm. 2808, d’1 de febrer de 2011). 
 
Ordre ECO/13/2011, del Departament d’Economia i Coneixement, de 31 de gener de 2011, per la 
qual s'implanten i es reconeix la implantació de programes de doctorat a les universitats públiques i privades 
del sistema universitari de Catalunya conduents a l'obtenció del títol de doctorat (DOGC núm. 5813, de 8 de 
febrer de 2011). 
 
Resolució ECO/341/2011, del Departament d’Economia i Coneixement, de 2 de febrer de 2011, per 
la qual s'aproven les bases reguladores i s'obre la convocatòria d'ajuts per incentivar la recerca aplicada en 
matèria de producció agroalimentària ecològica (DOGC núm. 5817, de 14 de febrer de 2011). 
 
Resolució ECO/391/2011, del Departament d’Economia i Coneixement, de 3 de febrer de 2011, per 
la qual es designa el/la vicepresident/a del Consell Interuniversitari de Catalunya (DOGC núm. 5820, de 17 de 
febrer de 2011). 
 
Anunci del vicerector de Política Econòmica i d'Organització, de 3 de febrer de 2011, pel qual es fa 
pública la formalització del contracte CONSU 32/2010-Servei de monitoratge i coordinació de casals lúdico-
esportius al Servei d'Activitat Física (DOGC núm. 5823, de 22 de febrer de 2011). 
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Decret 257/2011, del Departament de la Presidència, de 8 de febrer de 2011, de modificació de l'àmbit 
competencial del Decret 84/2011, de 4 de gener, d'estructuració del Departament d'Economia i Coneixement, i 
del Decret 43/2011, de 4 de gener, d'estructuració del Departament d'Interior (DOGC núm. 5815, de 10 de 
febrer de 2011). 
 
Anunci de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, de 8 de febrer de 2011, sobre informació pública d’un 
plànol de delimitació urbanística (DOGC núm. 5821, de 18 de febrer de 2011). 
 
Ordre EMO/26/2011, del Departament d’Empresa i Ocupació, d’11 de febrer de 2011, de delegació de 
competències en diferents òrgans del Departament d’Empresa i Ocupació (DOGC núm. 5823, de 22 de febrer de 
2011). 
 
Ordre EMO/429/2011, del Departament d’Empresa i Ocupació, d’11 de febrer de 2011, de delegació 
de competències en diferents òrgans del Departament d’Empresa i Ocupació (DOGC núm. 5823, de 22 de febrer 
de 2011). 
 
Resolució ECO/449/2011, del Departament d’Economia i Coneixement, de 14 de febrer de 2011, per 
la qual es dóna publicitat a subvencions concedides en matèria de recerca d’import igual o superior a 3.000 
euros, durant l’any 2010, subscrites per l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (DOGC núm. 
5824, de 23 de febrer de 2011). 
 
DECRET 261/2011 del Departament de la Presidència, de 15 de febrer de 2011, pel qual es modifiquen 
el Decret 1/2011, de 4 de gener, de reestructuració del Departament de la Presidència, i el Decret 52/2011, de 
4 de gener, d'estructuració del Departament d'Empresa i Ocupació (DOGC núm. 5820, de 17 de febrer de 
2011). 
 
Llei 1/2011, del Departament de la Presidència, de 17 de febrer de 2011, d’autoritzacions financeres i 
normes pressupostàries i tributàries durant el període de pròrroga pressupostària (DOGC núm. 5824, de 23 de 
febrer de 2011). 
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